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huishoudelijk reglement 
stille studeerplek juni 2020 
 

PUNT 1. LOCATIE 

De Kapel (Handelslei 167) wordt ter beschikking gesteld als stille studeerplek. Het maximum aantal toe-

gelaten studenten is 30 personen. Deze worden voorbehouden aan studenten die geen alternatieve stu-

deerplek hebben: geen eigen kot of rustige ruimte thuis. 

 

PUNT 2. OPENINGSUREN 

De Kapel zal dienen als studeerplek van maandag 25 mei tot en met dinsdag 30 juni en zal geopend zijn 

van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur. We vragen dan ook om voor 9.30 uur aanwezig te zijn. 

De deuren worden ’s morgens geopend en ’s avonds gesloten door iemand van het gemeentepersoneel. 

Er zal geen permanent toezicht zijn, maar een medewerker zal regelmatig controle uitvoeren op het nale-

ven van de regels. Als studenten de regels meermaals overtreden, wordt de toegang tot de studeerruimte 

verboden. 

 

PUNT 3. RESERVATIE 

- Een plaats reserveren in de studeerruimte is verplicht. Studenten kunnen reserveren via 

https://webshop.zoersel.be. Bij aankomst moet de reserveringsbevestiging getoond worden. 

- Enkel studenten die een tafel reserveerden krijgen toegang. Bezoek is niet toegelaten. 

- Wie niet komt opdagen zonder te verwittigen, verliest zijn/haar gereserveerde plaats(en) voor de rest 

van de blokperiode.  

- Problemen kunnen gemeld worden via T 03 298 0 00 of gemeente@zoersel.be.  

- Bent u ziek, kom dan niet studeren, maar blijf thuis. Dit geldt voor elke lichte vorm van keelpijn, hoest, 

koorts, niezen en ademhalingsproblemen. Verwittigen kan dan via het bovenvermelde nummer of e-

mailadres.  

 

PUNT 4. HYGIËNE EN VOORZORGSMAATREGELEN 

- Bewaar steeds de sociale afstand van 1,5 meter. 

- Bij het binnenkomen is de student verplicht de handen te ontsmetten. 

- Een mondmasker is verplicht bij aankomst en vertrek. Eens de vaste plaats is ingenomen, is een 

mondmasker niet meer verplicht. Kan de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd worden tussen de 

aanwezigen, is de student verplicht een mondmasker dragen. 

- De student zorgt zelf voor papieren zakdoekjes en werpt deze na gebruik onmiddellijk in de vuilbak. 

- Respecteer de voorziene looplijnen. 

- Na toiletbezoek en elke pauze is het verplicht om handen te wassen. 

- Afval gaat rechtstreeks in de vuilnisemmer.  

- Als de student naar huis gaat, wordt alles netjes opgeruimd. Er blijft niets liggen. De student ontsmet 

zijn stoel en zet deze op de tafel om aan te tonen dat deze plaats ontsmet is.  
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PUNT 5. AFSPRAKEN OMTRENT DE RUIMTE 

- De toegang tot de studeerruime loopt via de ingang van de Kapel.  

- Elke student kiest een tafel en zal steeds dezelfde tafel gebruiken. Tafels en stoelen worden niet 

verplaatst. 

- Er kan in de kelder gebruik gemaakt worden van de toiletten. Niet alle toiletten zijn toegankelijk. Dit 

wordt ter plaatse duidelijk aangegeven. Er is een mindervalidentoilet beschikbaar in de gang van het 

administratief centrum. Dit mag enkel gebruikt worden voor diegenen die dat nodig hebben. 

- De buitenruimte aan de Kapel kan gebruikt worden voor pauze of voor het nuttigen van maaltijden. In 

deze ruimte mogen maximum drie personen gelijktijdig aanwezig zijn, met het respecteren van de 

sociale afstand (1,5 meter). Het is niet toegalaten om rond te hangen op dezelfde plaats. 

- Ter plaatse is er een Wifi-verbinding, maar een beperkt aantal stopcontacten. Studenten zorgen er-

voor dat hun laptop en/of smartphone volledig opgeladen is en voorzien zelf een oplader of extra bat-

terij.  

- De Kapel is een stille studeerruimte. Heb respect voor elkaar en bewaar deze stilte. 

 

PUNT 6. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

- Het nuttigen van een maaltijd gebeurt buiten of aan de tafel van de student bij slecht weer. Studenten 

zorgen zelf voor eten en drinken en nemen hun afval mee of deponeren het in de voorziene vuilbak-

ken. 

- De student zorgt zelf voor het nodige materiaal (papier, schrijfmateriaal, …). Materialen worden niet 

onderling uitgeleend. 

- Handtassen, rugzakken, … worden onder of achter de stoel van de studeerplek gezet. Een jas of trui 

wordt aan de leuning van de stoel gehangen. 

- Gemeente & ocmw Zoersel is niet verantwoordelijk voor diefstal. Laat dus geen waardevolle spullen 

achter tijdens de pauze.  

- De stilte in de ruimte wordt gerespecteerd. Zet uw mobiele telefoon dus op de stille stand. Als er toch 

getelefoneerd moet worden, gebeurt dit buiten. 

 


