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Lieve studenten, 
 
We gaan terug van start ! 
Geloof het of niet, maar wel met de nodige voorwaarden  
We begrijpen dat iedereen zijn perceptie anders kan zijn, ook aangaande COVID-19 en alle 
bijkomende maatregelen ed. 
Daarom zullen we ons als school zo goed mogelijk schikken naar de algemene normen en 
maatregelen die er op dit moment zijn. 
 
We worden hierbij gelijkgesteld aan een fitnescentrum. 
Dezelfde regels passen we dus ook toe. 
 
Belangrijkste is hierbij dat we de mogelijkheid hebben om 1.5m afstand te houden, dat we voldoen 
aan de registratieplicht en dat er voldoende hygienische middelen aanwezig zijn. 
 
In bijlage vind je het protocol van de fitnesscentra terug.  
Indien je vragen of opmerkingen hebt , horen we het graag. 
 
 
 
 
Praktisch voor onze school. 
 
In de zaal zelf staat een kapstok en is er de mogelijkheid om jassen en tassen te hangen of op de 
zitbank aan het raam te plaatsen. 
Op die manier ben je niet verplicht om de kleedkamer te gebruiken. 
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De lessen stoppen 5 minuten voor en starten 5minuten na de uren op de uurrooster. 
Op die manier kan iederen binnen en buiten gaan, zonder mensen an een andere les te kruisen. 
Probeer deze uren te respecteren. 
Bij het binnenkomen staat er onsmettingsgel die je vrij kan gebruiken. 

 
 
De ramen zullen heel de tijd open staan om een goede ventilatie te garanderen. 
Neem dus een extra truitje mee indien het fris wordt. 
Yogamatjes, andere attributen en de zaal zullen frequent gereinigd worden. 
 
Er wordt een maximum van 6 deelnemers naast de lesgever toegestaan. 
Voor de taichilessen staan er stippen op de grond met telkens 2 meter afstand. 
Een stip per deelnemer dus. 



 
 
 
 
 
 
Voor de yoga, meditatie en pilates wordt volgende schikking gehanteerd. 

 



 
Hiernaast hebben we ook de verplichting om iedereen die les volgt te registreren. Dit kan dmv enkel 
een emailadres. 
Omdat de aantallen beperkt zijn, dien je dus ook in het weekend te verwittigen wanneer je die week 
komt trainen. 
Dit kan door een berichtje op +32 477729062 , s@ellgurd.be of via messenger : sigurd 
Vanderschueren. 
 
Verschillende yoga en meditatielessen zullen ook live worden uitgezonden. 
Lukt het dus niet om in den lijve aanwezig te zijn kan je ook vanuit thuis meedoen! 
Info op www.ellgurd.be 
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