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buitenlessen dans
 
Tips voor buitenlessen dans

Voordat je buitenlessen starten: 

 Zorg voor goede communicatie naar je leden. Dit kan heel zichtbaar worden via instructievideo’s.  
 Zeker voor jonge leden is dit heel fijn.
 Voorkom onduidelijkheid en wees meteen vanaf het begin duidelijk. 
 Maak vakken waar de leden in moeten staan. Dit maakt heel zichtbaar tot waar de leden mogen  
 bewegen in verband met 1,5 meter samenleving. 
 Communiceer naar je buren wat je gaat doen en vertel dat je met muziek werkt. Dit kan door even 
 aanbellen of een kaartje in de bus. Buren kunnen best last van de muziek hebben, maak hier afspraken  
 over. Dat ze bijvoorbeeld bij geluidsoverlast 1 persoon kunnen bellen. 
 Maak nieuwe groepsapps en laat daarin weten wanneer een training niet doorgaat in verband met  
 bijvoorbeeld regen.
 Als je een buitenvloer hebt, kan je deze heel makkelijk afdekken met een groot zeil en stenen.  
 Zo voorkom je dat de vloer nat en smerig wordt. 
 Laat alle leden zelf een bidon met water en papieren zakdoekjes meenemen.

Buitenlessen

 Indien mogelijk: Schaf een buitenvloer aan of een gedeelte. Bijvoorbeeld een strook. Hier ga je veel plezier  
 van hebben, omdat je dan toch techniek kan trainen. Ook met 1,5 meter afstand kan je heel goed draaien/ 
 springen/rollen. 

 Stap af van het idee dat je trainingen hetzelfde moeten zijn als binnen. Dit is bijna onmogelijk. Wees  
 creatief, bedenk iets geks, iets grappigs out of the box. Het gaat nu om samen bewegen in plaats van om  
 naar een hoger level te werken.

 Realiseer je dat wanneer je wel buitentrainingen gaat aanbieden, je een hele grote rol gaat spelen in het  
 sociale leven van je leden. Dat is op dit moment zeker zo belangrijk als het de lessen op zich. Mensen willen  
 elkaar graag weer zien. 

 Probeer ook creatief te zijn in hoe je lessen aan gaat bieden. Bijvoorbeeld 2 vakken doorschuiven naar   
 rechts, waardoorje steeds andere leden vooraan hebt staan. Werk in een cirkel, wanneer 
 je de groepen niet te groot maakt werkt dit heel goed. 
 
 Als iedereen maar in een vak staat (zie foto).



2

 Werk in banen/diagonalen. Laat leden die 18 jaar of ouder zijn altijd 1,5 meter afstand houden door  
 bijvoorbeeld rond te lopen als daar ruimte voor is. 

 Laat leden een eigen attribuut meenemen. Maak bijvoorbeeld een choreo met een sjaal, knuffel, paraplu  
 enz. Dit kunnen leden van huis meenemen. Zo kan je dus toch met materiaal werken.

 Probeer bij de 13+ leden een choreo te maken in een vak. Dit is enorm leuk en uitdagend. Maakt je extra  
 creatief. Dansdocenten zijn creatief!

 Bij kou: kleed je warm aan met laagjes, bij warmte: smeer je goed in.

 Stop je les op tijd, zodat je geen kruisverkeer hebt. Dit mag niet. Houd bijvoorbeeld 15 minuten ruimte  
 tussen twee lessen.

 Laat de jongste leden hun knuffeltje meenemen, hier kan je hele leuke balansoefeningen en dansen mee  
 maken. 

 WEES CREATIEF!


