
CORONARICHTLIJNEN VOOR SCHOOLVOORSTELLINGEN IN  

CULTUURCENTRUM ‘T SCHALIKEN 

Basis- en kleuteronderwijs 
 

Algemene afspraken 

- Wij volgen de regels die worden voorgeschreven door de sectorgids cultuur.  

- De leerkracht en/of begeleider draagt ten allen tijde een mondmasker.  

- We vragen om het toiletgebruik ter plaatse te beperken. Uiteraard is er nog steeds de 

mogelijkheid om de toiletten te gebruiken indien nodig.  

- Gelieve zoveel mogelijk rekening te houden met de algemene richtlijnen die van toepassing 

zijn. Kijk op de website van cultuurcentrum ‘t Schaliken voor de meest up-to-date info.  

 

Aankomst/aanmelden 

- De voorstellingen beginnen stipt om 10 uur in de voormiddag en 13.30 uur in de namiddag, 

tenzij anders vermeld. 

- We verwachten jullie ten laaste 15 minuten voor de start van de voorstelling aan de inkom 

van de foyer (passerelle – gelijkvloers). 

- Aanmelden gebeurt per school en NIET per klas/leerjaar.  

- De verantwoordelijke van de groep geeft het exacte aantal leerlingen door aan de 

verantwoordelijke van het cultuurcentrum.  

- Een medewerker begeleidt de school naar een ‘wachtruimte’ in de foyer.  

 

Vestiaire 

- Iedereen dient zijn handen te ontsmetten bij het binnenkomen. Er is handgel beschikbaar.  

- Leerkrachten en scholen worden begeleid naar een ‘wachtruimte’ in de foyer waar jullie per 

school een plaats toegewezen krijgen. 

- De jassen worden per klas/school op de daarvoor voorziene tafels gelegd. Dit gebeurt door 

de kinderen en leerkrachten zelf.  

 

Betreden van de zaal 

- Jullie worden per school naar binnen gebracht en het personeel wijst jullie de plaatsen toe.  

- Leerkrachten zitten aan de uiteinden van de rij en laten minimum 1 stoel vrij tussen de 

leerlingen. 

- De leerlingen van eenzelfde school zitten naast elkaar zonder dat er rijen worden vrij gelaten. 

- Scholen worden van elkaar gescheiden door het openlaten van een rij. 

 

 

 

https://sectorgidscultuur.be/
https://schaliken.be/tickets/richtlijnen-covid-19


Einde van de voorstelling 

- Iedereen blijft zitten en wacht op het personeel van het cultuurcentrum om hen school per 

school naar buiten te begeleiden.  

Jullie worden per school terug naar de wachtruimte in de foyer gebracht waar de jassen 

opgehaald kunnen worden.  

 

Ontsmetten  

- de infrastructuur wordt dagelijks schoongemaakt en ontsmet waar nodig. Voor en na elke 

voorstelling worden ook minstens alle gladde contactoppervlakten (stoel -en trapleuningen, 

deurklinken,...) ontsmet. 

 

We zijn helemaal klaar om jullie coronaproof te ontvangen. Uiteraard hechten wij veel belang aan 

jullie ervaring en horen we graag jullie feedback na de voorstelling.  

 

 

 


