
LESAFSPRAKEN 

VOOR DE LES 

- Kinderen mogen 10 minuten voor de les gebracht worden; 15 minuten poetsen en zadelen 

wordt als lestijd gezien! DUS 25 MINUTEN VAN TE VOREN AANWEZIG ZIJN!  

- Kinderen afzetten op de parkeerplaats, volwassenen mogen niet mee naar binnen. 

- Op de kastjes naast de poetsplaats hangt de lesindeling, de kinderen kijken naar welke pony 

ze mogen en gaan hier rechtstreeks naar toe. Zadel, hoofstel en poetsspullen hangen voor de 

stal.  

- Ter ondersteuning van het zadelen en opstappen zijn er aanwezig Liz, Melissa of Gerda en 

één assistent.  

TIJDENS DE LES 

- Alle lessen bevinden zich in de buitenbaan (deze is gehalveerd voor de pony’s), behalve als 

het vanwege groepsniveau of weersomstandigheden niet verantwoord wordt gevonden door 

de corona coördinator (Gerda). Mocht dat het geval zijn verplaatsen wij ons naar de 

(overdekte) buitenbaan. 

- Samen met de instructeur en assistent lopen de kinderen met de pony’s naar de baan en 

stappen daar op.   

- Mochten er naastlopers gewenst zijn, dan zijn dit in alle gevallen kinderen of medewerkers 

onder de 18 jaar. 

NA DE LES 

- We stappen 5 minuten eerder uit zodat de leswissel met zo min mogelijk contact kan 

plaatsvinden. De nieuwe groep komt precies op tijd naar de baan met de instructeur (indien 

die in de baan staat een van de andere instructeurs en assistent)  slaan bij buitenbaan linksaf 

en lopen rechtsom de verkleinde bak in. De ‘oude’ groep verlaat daarna de bak. Assistenten 

en instructeurs nemen pony’s over die nog moeten lopen en ontsmetten de teugels met 

ontsmettingsdoekje. Kinderen uit de les lopen met instructeur de bak uit richting de stal van 

hun pony, zadelen af en ruimen op (alles voor de stal laten liggen) en gaan gezamenlijk met 

Gerda (of instructeur ) naar de parkeerplaats.  

- Ouders parkeren tussen 5 over heel en 10 over heel op de parkeerplaats en Gerda (of 

instructeur) begeleidt de kinderen naar hun ouders auto. 

 

VERDERE AFSPRAKEN: 

- Toiletbezoek zoveel mogelijk thuis 

- Blijf bij de instructeur, assistent 

- Zorg er als ouder voor dat de contactgegevens kloppen 

- Kantine blijft gesloten, behalve voor pauze medewerkers 


