
Protocol buiten sporten VITA 2000 i.v.m. coronamaatregelen  
 
 

1. De lessen vinden buiten plaats op het grasveld bij de Waldheim-mavo  
(Torenlaan 81 in Baarn).  
 
Bij de volgende weersomstandigheden gaat de les niet door: 
- Een gevoelstemperatuur onder de 7 graden 
- Vanaf windkracht  5 
- Bij een kans op regen van 20 procent of hoger  
 
Bij lichte kans op regen zal de les gewoon doorgaan waar al dan niet de 
materiaalkeuze aangepast wordt.  
Bij warm weer zal de les eveneens doorgaan, maar zal de sportintensiteit hierop 
aangepast worden en zullen er meer drink- / pauzemomenten ingelast worden.  
 
Wanneer de les niet doorgaat wordt dit maximaal een uur van tevoren 
gecommuniceerd.  
 

2. De kleedkamer is gesloten. Kinderen moeten zich thuis omkleden en een eigen bidon 
met drinken meenemen indien gewenst. Kinderen moeten buitenschoeisel aan, maar 
op bepaalde toestellen kan het zo zijn dat deze uit moeten. 
 

3. Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Ouders 
moeten tijdens de les 1,5 meter afstand houden. Dit geldt niet ten opzichte van de 
eigen kinderen.   

 
4. De leiding mag kinderen fysiek niet helpen, omdat er tussen de leiding en kinderen 

1,5 meter afstand gehouden moet worden.  
Leiding onderling moeten ook 1,5 meter afstand houden. 
 

5. Tussen de lessen zit een kwartier, zodat er geen contact tussen de groepen is.  
Kom niet te vroeg en ga na de les gelijk naar huis. 
 

6. Ga thuis voor de les naar de wc, er kan slechts beperkt gebruik worden gemaakt van 
het toilet tijdens de les.  

 
7. Was thuis je handen voordat je komt gymmen en doe dit na afloop weer. Er staan 

desinfectiemiddelen om de handen te kunnen reinigen.  
 

8. De materialen zullen na elke les gereinigd worden. 
 

9. Een kind of leiding moet thuis blijven als diegene symptomen vertoont van koorts, 
verkoudheid of hoesten, of als iemand uit het gezin die symptomen vertoont. 


