
Het COVID-19 beleid van Zeilschool de Morra 
Wat zijn de regels waar de instructeurs zich aan dienen te houden tijdens het verblijf? 

 

Algemene regels 

- Gebruik je gezonde verstand in het belang van andere.  

- Kom zoveel mogelijk met je eigen vervoer naar de zeilschool.  

- Heb je last van klachten (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts), meld je 

dan af bij je disciplinehoofd.  

- Was zo vaak als mogelijk je handen met zeep, minimaal 20 seconden.  

- Schud geen handen met ouders of met elkaar.  

- Houd ten alle tijden 1.5 meter afstand van iedereen boven de 12 jaar! Dit betekent 

dus ook afstand tot mede-instructeurs! Hier moet door iedereen op gelet worden en 

dit moet samen gewaarborgd worden.  

- Ten opzichte van de cursisten kan je wel binnen de 1,5 meter komen, maar probeer 

dit zo weinig mogelijk te doen.  

- Over het gehele terrein van de zeilschool zullen de regels omtrent het Corona-virus 

aangegeven worden.  

- Wijs kinderen op het belang van handen wassen en houd toezicht dat dit zo vaak 

mogelijk gebeurt met zeep (minimaal 20 seconde).  

 

Op het water 

- Er wordt ook lesgegeven vanaf de surfboot en het vlot. De 1,5 meter moet ook hierbij 

in acht worden genomen.  

- Voor iedere instructeur is er een eigen motorboot.  

- Ten opzichte van de cursisten kun je wel binnen de 1,5 meter lesgeven, maar 

probeer dit zo weinig mogelijk te doen. Veiligheid staat boven alles uiteraard!  

 

Op de kant voor cursisten 

- Elke interne cursist beschikt over een eigen kamer en douche. Cursisten uit hetzelfde 

huishouden delen deze. De externe cursisten worden voor het eten opgehaald.  

 

Op de kant voor instructeurs 

- De instructeurs gebruiken niet de toiletten die de cursisten gebruiken. 

- Iedere instructeur slaapt in een aparte kamer en beschikt over een eigen douche.   

- De walstaf zal handschoenen dragen bij het bereiden van het ontbijt, lunch en diner.  

- Het dienblad van het ontbijt staat op tafel voor het ontbijt begint. Bij het afruimen 

wordt aangegeven door de schipper welke instructeur zijn tafel mag afruimen.  

- Lunch vindt op dezelfde manier plaats als het ontbijt. Met mooi weer kan er buiten 

gegeten worden en moeten de cursisten boterhammen smeren.  

- Het diner vindt plaats in een buffetvorm. Er zullen twee instructeurs achter het buffet 

staan die gedurende het hele avondeten het eten opscheppen.   

- Voor de afwas mogen er maximaal drie instructeurs of walstaf in de keuken staan.  

- De ontvangst en het uitzwaaien van de cursisten gaat er anders uit zien. Instructeurs 

zullen klaar staan voor het oude kantoor. Ouders halen de spullen uit de auto en 

dragen hun kind vanuit de auto over aan de instructeur. Dit is ook zo 

gecommuniceerd. Ouders zijn dus niet welkom in en op het zeilschool terrein.  


