
 

Corona-protocol Explico Kids workshops (per 20 mei 2020) 
In dit protocol beschrijven wij de noodzakelijke aanpassingen die wij zullen hanteren bij het 
uitvoeren van onze workshops gedurende de corona-crisis. Deze aanpassingen blijven van 
kracht zolang corona-maatregelen van de (lokale) overheid hiertoe aanleiding geven. Bij het 
opstellen van dit protocol zijn de huidige corona-protocollen opgesteld voor het 
basisonderwijs (deze kinderen vormen onze doelgroep) als uitgangspunt gebruikt. Deze 
protocollen staan op https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/. 
Indien deze protocollen voor basisonderwijs wijzigen zullen wij onze maatregelen wederom 
controleren en waar mogelijk aanpassen. 
 
Het protocol bestaat uit drie delen: 

1. maatregelen m.b.t. Explico Academy workshops 
2. maatregelen m.b.t. Explico Discovery experimenteertafels 
3. aangepaste annuleringsvoorwaarden 

 
1. Explico Academy workshops 
Corona-maatregelen: 

● De begeleider houdt altijd een afstand van 1,5 meter tot kinderen en volwassenen. 
● Deelnemers zijn minimaal 6 jaar oud en mogen niet ouder zijn dan 12 jaar. Zij 

kunnen dan samen aan één grote tafel zitten.  
In lijn met de overheidsregels/RIVM-richtlijnen hoeven kinderen t/m 12 jaar geen 
afstand onderling te bewaren. De minimumleeftijd hanteren we strikter dan normaal 
omdat fysieke begeleiding bij het uitvoeren van de proefjes niet mogelijk is. 
 

● Duur van de workshopronde wordt ingekort tot 45 minuten (in plaats van 60 min). 
Hierin doen de kinderen zelf 2 proefjes (in plaats van 3) en laat de begeleider 2 
demonstratieproeven zien. We kiezen proefjes die geen fysieke begeleiding vragen 
en goed op afstand begeleid kunnen worden. 
Door het inkorten kunnen we de hoeveelheid materialen op tafel overzichtelijk 
houden. Normaal wisselt de begeleider materialen na elke proef, maar dit is gezien 
het afstand houden onmogelijk. Ook creëren we zo meer tijd tussen de workshops. 
 

● Tussen de workshoprondes dient 30 minuten ingepland te worden. Gedurende deze 
tijd zal de begeleider alle materialen/tafels ontsmetten en aanvullen. Een programma 
kan er zodoende bijvoorbeeld als volgt uit zien: 

14:00 - 14:45 Workshopronde 1 (16 kinderen) 

14:45 - 15:15 Schoonmaken en klaarzetten 

15:15 - 16:00 Workshopronde 2 (16 kinderen) 

16:00 - 16:30 Schoonmaken en klaarzetten 

16:30 - 17:15 Workshopronde 3 (16 kinderen) 
 

● Kinderen krijgen geen labjas. 
We vinden het risico te groot dat labjassen uitgewisseld worden tussen kinderen en 
volwassenen (ouders/verzorgers) voordat ze gewassen zijn, zeker omdat er vaak 

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/


 

verschillende maten ‘gepast’ moeten worden. Labjassen zijn voor onze workshops 
niet noodzakelijk. 
 

2. Explico Discovery experimenteertafels 
Corona-maatregelen: 

● De begeleider houdt altijd een afstand van 1,5 meter tot kinderen en volwassenen. 
● Deelnemers zijn minimaal 6 jaar oud en mogen niet ouder zijn dan 12 jaar. Zij 

kunnen dan samen aan één grote tafel werken.  
● Zijn oudere kinderen niet uit te sluiten van het evenement, dan worden er aan de 

beschikbare tafel werkplekken met tape aangegeven met een onderlinge afstand van 
1,5 meter. Het aantal gelijktijdige deelnemers wordt hierdoor uiteraard verkleind en is 
afhankelijk van het beschikbare meubilair.  

● De experimenteertafel dient dusdanig groot te zijn zodat de begeleider de afstand 
daadwerkelijk kan houden tot de kinderen. 

● Materialen worden indien nodig tussendoor aangevuld en tegelijkertijd ontsmet; de 
experimenteertafel is dan kort ‘gesloten’ voor deelnemers om afstand te kunnen 
houden. 

 
3. Annuleringsvoorwaarden 
Onze reguliere annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing, doch aangevuld met de geel 
gemarkeerde passage: 

Annuleringen door Opdrachtgever worden alleen in behandeling genomen op 

werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht 

te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Aan annulering zijn de volgende 

kosten verbonden: 

● Bij annulering tenminste twee weken voor aanvang van de workshop 

wordt € 25,- excl. BTW in rekening gebracht;  

Gedurende de corona-crisis is annulering tenminste twee weken voor 

aanvang van de workshop kosteloos. 

● Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de workshop 

wordt 25% van de factuurwaarde in rekening gebracht; 

● Bij annulering minder dan één week voor aanvang van de workshop wordt 

50% van de factuurwaarde in rekening gebracht;  

● Bij annulering op de dag van aanvang van de workshop, wordt de 

volledige factuurwaarde in rekening gebracht. 

De geel gemarkeerde passage zullen we hanteren zolang de (lokale) overheid 

corona-maatregelen heeft afgekondigd. Mocht u twijfelen over het annuleren van de 

workshop omdat er bijvoorbeeld onduidelijkheden zijn over de dan geldende 

corona-maatregelen vanuit de overheid, dan gaan wij graag met u in overleg. Zorgt u 

echter dat u dan tijdig (minimaal 3 weken van tevoren) contact met ons opneemt. 

 
 

Heeft u naar aanleiding van ons corona-protocol vragen, neemt u dan gerust contact met 
ons op! U kunt al onze gegevens terugvinden op www.explicokids.nl.  

http://www.explicokids.nl/

