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Deze leidraad kwam tot stand in samenwerking met het Circuscentrum Vlaanderen, De
Ambrassade en in overleg met de dienst preventie van de Stad Tienen.
Als basis werd het preventieplan voor de circuskampen tijdens deze zomervakantie gebruikt.
Na een positieve evaluatie van onze 12 circuskampen (8 op onze eigen locatie en 4 op
verplaatsing) hebben wij onze expertise omtrent de COVID-19 maatregelen naast het
basisprotocol cultuur, de Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en
amateurkunsten, de sectorgids kunsteducatieve projecten met kinderen en jongeren en de
leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector van Sport Vlaanderen gelegd om
te komen tot deze leidraad voor een verantwoorde heropstart van de circuslessen van Circus
Atelier SALTO voor het werkjaar 2020-2021 in Tienen.

De lesrooster van Circus Atelier SALTO voor het werkjaar 2020-2021 kan gevonden worden via
volgende link:
https://www.circussalto.be/wp-content/uploads/2020/04/Flyer20-21.jpg
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1. RISICO ANALYSE:

In deze risicoanalyse bekijken we eventuele knelpunten met betrekking tot deelnemers, de
lesgevers, de locatie, de aard van de activiteit en de verplaatsing voor, tijdens en na onze
wekelijkse lessen. Op deze manier kunnen wij de nodige maatregelen treffen om alles op een
zo veilig mogelijke manier te organiseren. Deze maatregelen zullen volgen in het draaiboek.
Deelnemers:
Dag/Les
Uur

Leeftijd

Aantal

m²/deelnemer

DINSDAG
Parkour 1
Parkour 2
Parkour 3
Parkour 4

17u00 - 18u00
18u00 - 19u00
19u00 - 20u00
20u00 - 21u00

3de - 4de lj
5de lj + 1ste mb
vanaf 2de mb
vanaf 2de mb

max. 26
max. 26
max. 26
max. 26

15,7m²
15,7m²
15,7m²
15,7m²

WOENSDAG
Multi 1
Multi 2
Multi 3
Multi 4

14u00 - 15u00
15u00 - 16u00
16u00 - 17u00
17u00 - 18u00

3de kk - 1ste lj
2de - 3de lj
4de - 5de lj
vanaf 6de lj

max. 30
max. 30
max. 28
max. 26

13,6m²
13,6m²
14,6m²
15,7m²

DONDERDAG
Kleutercircus 17u00 - 18u00

2de - 3de kk

max. 28

14,6m²

VRIJDAG
Acrobatie 1
Acrobatie 2
Acrobatie 3

17u00 - 18u00
18u00 - 19u00
19u00 - 20u00

3de - 4de lj
5de lj + 1ste mb
vanaf 2de mb

max. 26
max. 26
max. 24

15,7m²
15,7m²
17,0m²

ZATERDAG
Circo
Multi 1
Multi 2
Luchtacro 1
Luchtacro 2
Luchtacro 3
Circusclub

10u00 - 11u00
11u00 - 12u00
12u00 - 13u00
13u00 - 14u00
14u00 - 15u00
15u00 - 16u00
16u00 - 18u00

2de - 3de kk + 1ouder
3de kk - 1ste lj
2de - 3de lj
3de - 4de lj
5de lj + 1ste mb
vanaf 2de mb
vanaf 6de lj

max. 20 duo’s
max. 30
max. 30
max. 26
max. 26
max. 24
max. 20

13,6m²
13,6m²
15,7m²
15,7m²
17,0m²
20,4m²

Dit gaat om wekelijkse lessen waarvoor de deelnemers voor een heel schooljaar (september mei) inschrijven.
Knelpunten:
* Bij een aantal lessen (Parkour 2, Multi 4, Acrobatie 2, Luchtacro 2) zitten -12 jarigen en
+12 jarigen samen in 1 groep.
* Bij Circo(motoriek) vormen de deelnemers een ouder-kind duo.
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Lesgevers:
Dag/Les

Uur

Lesgevers

DINSDAG
Parkour 1
17u00 - 18u00
Jef Denruyter - Andy Poron
Parkour 2
18u00 - 19u00
Jef Denruyter - Andy Poron
Parkour 3
19u00 - 20u00
Jef Denruyter - Andy Poron
Parkour 4
20u00 - 21u00
Jef Denruyter - Andy Poron
Ontvangst, aanspreekpunt en toezicht naleven maatregelen: Eva Aerts, Tom Cools
WOENSDAG
Multi 1
14u00 - 15u00
Eva Aerts - Tom Cools - Manon Van Mullem
Multi 2
15u00 - 16u00
Eva Aerts - Tom Cools - Manon Van Mullem
Multi 3
16u00 - 17u00
Tom Cools - Xanthe Van der Jeught
Multi 4
17u00 - 18u00
Tom Cools - Xanthe Van der Jeught
Ontvangst, aanspreekpunt en toezicht naleven maatregelen: Eva Aerts & Tom Cools
DONDERDAG
Kleutercircus 17u00 - 18u00
Eva Aerts - Tom Cools - Manon Van Mullem
Ontvangst, aanspreekpunt en toezicht naleven maatregelen: Eva Aerts, Tom Cools
VRIJDAG
Acrobatie 1 17u00 - 18u00
Andy Poron - Xanthe Van der Jeught
Acrobatie 2 18u00 - 19u00
Andy Poron - Xanthe Van der Jeught
Acrobatie 3 19u00 - 20u00
Andy Poron - Xanthe Van der Jeught
Ontvangst, aanspreekpunt en toezicht naleven maatregelen: Eva Aerts, Tom Cools
ZATERDAG
Circo
10u00 - 11u00
Eva Aerts - Tom Cools
Multi 1
11u00 - 12u00
Eva Aerts - Tom Cools - Reshum Vanautgaerden
Multi 2
12u00 - 13u00
Eva Aerts - Tom Cools - Reshum Vanautgaerden
Luchtacro 1 13u00 - 14u00
Silke Christens, Xanthe Van der Jeught, Lena Van Mullem
Luchtacro 2 14u00 - 15u00
Silke Christens, Xanthe Van der Jeught, Lena Van Mullem
Luchtacro 3 15u00 - 16u00
Silke Christens, Xanthe Van der Jeught, Lena Van Mullem
Circusclub
16u00 - 18u00
Eva Aerts - Tom Cools
Ontvangst, aanspreekpunt en toezicht naleven maatregelen: Eva Aerts, Tom Cools
Tijdens onze wekelijkse lessen werken we met vaste lesgevers voor elke groep.
Voor elke les voorzien wij minstens 2 personen die instaan voor de ontvangst, de veiligheid en
hygiëne tijdens de lessen, circulatie voor en na elke les en het naleven van alle maatregelen.
Knelpunten:
/

5

Locatie:
Al onze lessen gaan door in onze circuszaal in Tienen.
Circus Atelier SALTO
Grote Markt 31
3300 Tienen
De zaal meet 34 meter bij 12 meter.
(Gang, het portaal en de toiletten zijn niet meegerekend).
Dit geeft een totale oppervlakte van 408m².

Knelpunten:
/
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Aard van de activiteiten:
Het motto “Bewegen zonder competitie” vormt de basis van het pedagogisch kader waarbinnen
Circus Atelier SALTO werkt. De wekelijkse circuslessen liggen op het kruispunt van de
domeinen jeugd, cultuur en sport. Wanneer we de 4 grote basistechnieken: jongleren,
evenwicht, (lucht)-acrobatie en circustheater onder de loep nemen stellen we vast dat we circus
zeker niet moeten catalogeren als een verplaatsingssport. Het best kunnen we circustechnieken
vergelijken met toestelturnen (deze vergelijking omdat toestelturnen voorkomt in de leidraad
voor een verantwoorde heropstart van de sportsector) waar de deelnemer meestal individueel
aan het werken is met ‘persoonlijk’ materiaal.
Knelpunten:
* Het vele materiaal dat op dezelfde dag gebruikt/aangeraakt wordt door de
verschillende lesbubbels. - jongleermaterialen
- evenwichtsmaterialen

Verplaatsingen voor, tijdens en na de lessen:
Alle lessen gaan door in onze circuszaal op de Grote Markt. De meeste deelnemers zijn jonge
kinderen die door hun ouders gebracht worden (te voet, met de fiets, bus of wagen).

Knelpunten:
* Momenteel moeten alle deelnemers via de portiek door dezelfde deur (grote poort)
die zowel ingang als uitgang is. Tussen de lessen is het moeilijk om hier de 1,5m regel
te respecteren.
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2. DRAAIBOEK :
Deelnemers:
Voorwaarden om deel te nemen:
Iedereen die wil deelnemen aan de lessen van Circus Atelier SALTO moet zich vooraf digitaal
inschrijven via het online formulier op de site: https://www.circussalto.be/inschrijven-lessen
Op deze manier weten wij op voorhand wie er in welke les ingeschreven is en behouden we
controle over de maximum aantal deelnemers per les.
Je kan niet deelnemen aan de circuslessen:
- Wanneer je niet ingeschreven bent.
- Wie klachten vertoont of ziek is moet thuis blijven.
Deelnemers die tijdens de les ziek worden, moeten onmiddellijk opgehaald worden door de
ouders. Ondertussen wachten zij in de ‘quarantaine ruimte’ tot ze opgehaald worden.
Mondmaskers:
-12 jarigen:
Er is geen mondmaskerplicht voor -12 jarigen.
Voor, tijdens en na de circuslessen moeten -12 jarigen geen mondmasker dragen.

+12 jarigen:
Er is mondmaskerplicht voor +12 jarigen op de Grote Markt, in de portiek, gangen en toiletten
van de circusschool. Alsook in de leszaal wanneer de 1,5m afstandsregel niet kan nageleefd
worden. Iedereen is verplicht om gedurende de hele les een mondmasker bij zich te hebben.
Enkel tijdens een fysieke inspanning moet het mondmasker niet gedragen worden.
Van zodra de oefening/inspanning ten einde is, moet het mondmasker onmiddellijk terug
opgezet worden.
Circulatieplan en afstandsregels:
Iedereen dient het circulatieplan strikt te volgen.
Iedereen dient 1,5 m zoveel mogelijk te respecteren.
Persoonlijke hygiëne:
Iedereen zal verplicht zijn handen wassen/ontsmetten:
- Voor en na de circusles
- Na een toiletbezoek
Alcogel:
Iedereen zal tijdens de circusles regelmatig de handen ontsmetten met alcogel.
Voldoende bussen worden opgesteld over de hele zaal.
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Lesgevers:
Voorwaarden om les te geven
Voor de lesgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor de deelnemers.
Wanneer lesgevers ziek zijn of klachten vertonen moeten ze thuis blijven.
Wanneer lesgevers tijdens de lessen ziek worden gaan ze meteen naar huis en naar de dokter.
Mondmaskers:
Er is mondmaskerplicht voor lesgevers op de Grote Markt, in de portiek, gangen en toiletten
van de circusschool. Alsook in de leszaal wanneer de 1,5m afstandsregel niet kan nageleefd
worden. Iedereen is verplicht om gedurende de hele les een mondmasker bij zich te hebben.
Enkel tijdens een fysieke inspanning moet het mondmasker niet gedragen worden.
Van zodra de oefening/inspanning ten einde is, moet het mondmasker onmiddellijk terug
opgezet worden.
Circulatieplan en afstandsregels:
Iedereen dient het circulatieplan strikt te volgen.
Iedereen dient 1,5 m zoveel mogelijk te respecteren.
Persoonlijke hygiëne:
Alle lesgevers zullen verplicht de handen wassen/ontsmetten:
- Voor en na de circusles
- Na een toiletbezoek

Alcogel:
Alle lesgevers zullen tijdens de circuslessen regelmatig de handen ontsmetten met alcogel.
Voldoende handpompen worden opgesteld over de hele zaal.
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Organisatie in en rond de locatie:
Organisatie tijdens de lessen in de circuszaal:
Tijdens de circuslessen voorzien we geen problemen in de zaal, dus ook geen extra
maatregelen. Onze leszaal meet 408m² waardoor we steeds voldoende ‘beweegruimte’ hebben
per deelnemer. Maximaal zijn er per circusles 30 deelnemers ingeschreven. Onze ervaring van
de voorbije 20 jaar leert ons dat we een gemiddeld afwezigheidspercentage hebben van +-12
procent wat neerkomt op gemiddeld 3 afwezigen per les wat het deelnemersaantal op een max.
van 27 brengt. Hierbij zitten we (met 15 m² voor de grootste groepen en 24 m² voor de kleinste
groepen) ver boven de aangeraden minimum van 10 m² beweegruimte per deelnemer.
Wel zullen de lessen 5 à 10 minuten ingekort worden voor een vlotte circulatie bij de wissels.
Organisatie voor en na de circuslessen:
Momenteel moeten alle deelnemers via de portiek door dezelfde deur (poort) naar binnen en
ook terug naar buiten. Om hier de afstandsregels te kunnen respecteren en ervoor te zorgen
dat de verschillende lesgroepen elkaar niet ‘kruisen’ zullen er begin september
verbouwingswerken plaatsvinden zodat we een aparte ingang en een aparte uitgang creëren.
De kost voor deze verbouwingen wordt geraamd op € 2.800,00.
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Aard van de activiteiten:
Aangezien het onmogelijk is om circusles te geven zonder materiaal zullen we hier drastische
maatregelen moeten nemen om onze circuslessen corona-proof te kunnen organiseren.
We splitsen de maatregelen op voor klein materiaal en groot materiaal.
Klein materiaal:
(Bijvoorbeeld Jongleerballetjes, sjaaltjes, ringen, kegels, bordjes, diabolo’s, handstokjes,
swingsokken, flowersticks, …).
We werken hiervoor met ‘proper’ en ‘vuil’ materiaal.
‘Proper’ materiaal
‘Vuil’ materiaal

= ontsmet materiaal dat nog niet gebruikt is
= gebruikt materiaal dat dezelfde dag niet meer gebruikt mag worden

Dagelijks zijn er maximaal 4 lesgroepen achter elkaar die hetzelfde soort materiaal gaan
gebruiken. Circus Atelier SALTO beschikt over voldoende klein materiaal om elke lesgroep
‘proper’ materiaal aan te bieden.
Vuil materiaal verzamelen we in aparte afgesloten bakken in een aparte zone in de zaal zodat
niemand hier opnieuw gebruik van maken vooraleer dit ontsmet is.
Op het einde van elke dag kan het materiaal dan ontsmet worden zodat het opnieuw bruikbaar
is voor de volgende dag.

Groot materiaal:
(Bijvoorbeeld banken, plinten, valmatten, loopballen, eenwielers, trapeze, trampoline …).
Groot materiaal is er niet voor iedereen en zal dus gedeeld moeten worden.
Hiervoor zullen de alle circuslessen 5 à 10 minuten ingekort worden zodat de lesgevers en het
extra personeel (zie pagina 5) tussen de lessen door het groot materiaal dat gebruikt is tijdens
die les kunnen ontsmetten.
Dit zal op dezelfde manier gebeuren zoals we in de zomer het materiaal van de verschillende
bubbels van onze kampen ontsmet hebben.

Tijdens de lessen vermijden we opdrachten of spelletjes met ‘intensief’ contact.
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Overzicht maatregelen:
* Enkel kinderen die ingeschreven zijn, kunnen deelnemen aan de lessen.
* Wie klachten vertoont of ziek is, kan niet deelnemen aan de les. Graag verwittigen via
team@circussalto.be of 0475/20.31.28
* Bij deelnemers die tijdens de les ziek worden, zullen de ouders gecontacteerd worden en
dient zoon/dochter opgehaald te worden. Ondertussen wacht zij in een aparte ruimte.
* Hou 1,5 m afstand van elkaar aan de inkomhal van de circusschool.
* Iedereen vanaf 12 jaar moet verplicht een mondmasker dragen.
(Enkel tijdens fysieke inspanningen mag je het mondmasker afzetten).
* De deelnemers komen niet binnen in de circuszaal vooraleer de lesgevers hen uitnodigen om
binnen te komen. Kom daarom niet te vroeg, maar liever stipt op tijd.
* Ouders komen niet mee binnen in de circuszaal, maar nemen buiten afscheid aan de deur bij
de inkomhal.
* De handen van alle deelnemers zullen ontsmet worden aan het begin en einde van elke les
(en indien nodig ook tijdens de les).
* Elke circusles zal 5 minuten vroeger eindigen dan normaal zodat al het materiaal ontsmet kan
worden voor de volgende groep. De deelnemers dienen stipt opgehaald te worden om
drukte te vermijden bij de wissel van 2 groepen.
* De circuszaal zal gedurende de dag goed geventileerd worden.
* Indien iemand EHBO nodig heeft, zal de verzorgende lesgever een mondmasker en
handschoenen dragen.
* We vermijden tijdens de circuslessen opdrachten/spelletjes met intensief contact.
* Het circulatieplan dient strikt opgevolgd te worden door iedereen.

Communicatie:
Alle COVID-19 maatregelen die Circus Atelier SALTO neemt worden aan alle lesgevers,
deelnemers en hun ouders gecommuniceerd via e-mail voor de aanvang van de lessen.
Aan de ingang en uitgang van de circusschool worden deelnemers en ouders gesensibiliseerd
om de maatregelen na te leven via pijlen (circulatieplan), infoposters (1,5m afstandsregels) en
verbaal door onze lesgevers en verantwoordelijken.
Er is een COVID-19 contactpersoon die steeds bereikbaar is voor, tijdens en na de lessen:
Tom Cools - +32 475 20 31 28

Administratieve verplichtingen:
Circus Atelier SALTO houdt voor, tijdens en na de wekelijkse circuslessen een aanwezigheidslijst
en contactlogboek bij.
Het contactlogboek houdt een overzicht bij van alle deelnemers van alle circuslessen en met
wie ze binnen deze lessen in contact kwamen.
De coronaspeurders kunnen deze documenten opvragen om te kijken wie gecontacteerd moet
worden in functie van een mogelijke besmetting.
Deze gegevens zullen enkel gedeeld worden met de bevoegde instanties op hun vraag. Alles
conform de Europese Privacywetgeving (GDPR).
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3. STAPPENPLAN BIJ MOGELIJKE BESMETTING :
Deelnemer is ziek:
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Deelnemer of lesgever blijkt besmet:
Wanneer we op de hoogte worden gebracht door een deelnemer zelf, een lesgever, ouders van
een deelnemer of door contactonderzoekers dat er iemand die lid is van Circus Atelier SALTO
en de wekelijkse lessen volgt wordt volgend protocol gevolgd:

Burgemeester Partyka wordt steeds gecontacteerd om de lokale permanentiesystemen en
procedures op te starten.
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4. PREVENTIEMATERIAAL :
ALCOGEL, MONDMASKERS & THERMOMETER:
Al onze ontsmettingsproducten worden aangekocht bij apotheek Tom Willems.
Er zal steeds voldoende (minstens 1handpomp per lesgever) alcogel aanwezig zijn alsook
ontsmettingsmaterialen voor materiaal en contactoppervlakken.
Er zijn steeds voldoende mondmaskers ter beschikking in de zaal indien deelnemers en/of
lesgevers deze vergeten zijn.
Verder is er ook een contactloze digitale thermometer aanwezig om indien nodig de
temperatuur te lezen van de deelnemers.
INFOPOSTERS:

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Legrand, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel. Deze uitgave is auteursrechtelijk beschermd en dateert van 01/12/2019. NF_NL_COM_091 V1 27/04/2020

Via infoposters willen we onze deelnemers en de ouders sensibiliseren om de maatregelen
zorgvuldig na te leven. Deze infoposters zullen terug te vinden zijn verspreid over heel de
circusschool, zichtbaar vanop de Grote Markt, in de gangen, in de toiletten en in de circuszaal
zelf.

Draag een
mondmasker

overal waar de afstandsregel
van 1,5 meter niet kan
gerespecteerd worden
www.cohezio.be
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Pijlen (circulatieplan):
In gangen en toiletten zullen we zoals tijdens de circuskampen werken met pijlen op de grond
die het circulatieplan duidelijk zullen visualiseren.
Met de aparte ingang en uitgang zullen er op die manier geen kinderen ‘kruisen’.
Dit, samen met het inkorten van de lessen, zal er ook voor zorgen dat twee verschillende,
opeenvolgende lesgroepen nooit met elkaar in contact komen.
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5. COMMUNICATIE :
Voor, tijdens en na de circuslessen:
Voor de start van onze wekelijkse circuslessen zullen alle deelnemers en ouders een e-mail
krijgen met alle informatie over onze COVID-19 maatregelen.
Deze mailing staat ingepland op 30 augustus 2020.
We vragen ook zeer uitdrukkelijk aan alle ouders om hun verantwoordelijkheid hieromtrent op
te nemen. Zeker voor de deelname voorwaarden (zie pagina 8): Bij klachten of ziekte moeten
de deelnemers thuis blijven.
Tijdens de circuslessen zullen lesgevers steeds opletten dat iedereen de maatregelen opvolgt.
Wanneer er door een deelnemer of ouders besmetting wordt gemeld zullen we dit
communiceren volgens ons stappenplan (zie pagina 13).
Aanspreekpunt:
Er is één verantwoordelijke voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen.
Dit voor, tijdens en na alle activiteiten.
Deze persoon staat met naam en contactgegevens in het draaiboek, het logboek en op de
website van Circus Atelier SALTO, zodat contact-tracers weten wie ze moeten contacteren indien
nodig. Tevens zijn alle ouders, lesgevers en deelnemers hiervan op de hoogte.
Aanspreekpunt CORONA: Tom Cools - 0475/20.31.28

Contactlogboek:
Voor elke circusles zal er dit jaar een contactenlogboek bijgehouden worden.
Hierin wordt een heel jaar lang elke week de volgende gegevens bijgehouden:
- Overzicht van de maatregelen
- Deelnemerslijst met contactgegevens
- Logboek waar alle extra (geplande/toevallige) contacten genoteerd worden
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6. CONTROLE :
We voorzien op elk moment controle door de lesgevers om ervoor te zorgen dat de lessen zo
veilig mogelijk verlopen.
Het dagelijks bestuur en de raad van bestuur zijn ervan overtuigd, na een zeer positieve
evaluatie van de circuskampen, dat wanneer wij op deze manier verder werken en met de
geplande extra maatregelen we ervoor kunnen zorgen dat Circus Atelier SALTO zijn reguliere
werking op een veilige manier kan heropstarten.

7. EVALUATIE en BIJSTURING :
Uiteraard worden alle maatregelen continu geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
We volgen de stand van zaken en de ontwikkelingen omtrent COVID-19 op de voet op.
Wanneer er wijzigingen zijn in onze maatregelen zullen deze steeds gecommuniceerd worden
aan het stadsbestuur.

8. LOGISTIEKE STEUN STAD TIENEN:
Circus Atelier SALTO vraagt aan de Stad om volgende materialen te mogen gebruiken zolang
de COVID-19 maatregelen van kracht zijn:
* 5 nadarhekken

Dit om ons circulatieplan in de portiek van de circusschool fysiek te kunnen scheiden.
Op deze nadarhekken zullen ook de infoposters aangebracht worden zodat deze vanop de
straat en stoep duidelijk zichtbaar zijn (zie pagina 17).
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