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Tilburg, 26 mei 2020

Onderwerp: Leefregels leerlingen Koning Willem ll College per 2 juni 2020

Algemeen:
-

Volg altijd de aanwijzingen van het personeel dat buiten en binnen zal staan.

-

Houd 1,5 meter afstand van elkaar en personeel.

-

Zorg voor schone handen.

Fietsenstalling:
-

Je stalt je fiets op het plein aan de voorzijde bij parkeerplaatsen of je maakt gebruik van de
stallingen op het plein naast de sportvelden. De stallingen achter de gymzalen en naast gebouw
D worden niet gebruikt. Het verplicht gebruik van toegewezen plaatsen om te stallen vervalt.
Het belangrijkste is dat je ook bij het stallen van je fiets de 1,5 meter afstand van elkaar
aanhoudt.

Looprichting gebouwen:
-

Binnenkomen doe je door hoofdingang aan de voorzijde van het gebouw.

-

Kom op tijd maar niet eerder dan vijf minuten voor je lessen beginnen. Aula’s en garderobe
mogen niet gebruikt worden. Ga direct naar je lokaal en neem je jas mee!

-

De verplichte looprichting in het gebouw zal worden aangegeven op de vloeren en aan de
wanden. Om misverstanden te voorkomen; de looprichting is verplicht voor alle leerlingen en
personeel, er is geautoriseerd personeel dat hier van af mag wijken i.v.m. toezicht en veiligheid.

-

Is er een lokaalwissel naar een ander lokaal dan volg je de aangegeven looprichting, ook al lijkt
dat in sommige opzichten onlogisch.

-

Je verlaat het gebouw direct na einde van jouw lesdag via de uitgangen bij de kluisjes.

-

Indien je voor het eerst het gebouw verlaat maak je jouw kluisje leeg. Dit is een
eenmalige kans en verplichting, hierna is het kluisgebruik niet meer toegestaan! Alle kluisjes
zullen dan ook niet meer toegankelijk zijn!

Lokalen:
-

In elk lokaal staat een fles met desinfecterende handgel.

-

Bij binnenkomst in een lokaal desinfecteer je eerst je handen, één pompbeweging is voldoende!

-

In elk lokaal staat een spuitfles met zeepoplossing en papier.

-

Je stoel en tafel moet je zelf schoonmaken met de zeepoplossing aan het begin van de dag, bij
elke leswissel, en aan het einde van jouw lesdag.

-

Je bent samen met je docent verantwoordelijk voor de netheid van het lokaal (schoonmakers
mogen de lokalen niet in)

-

Leerlingen die te laat zijn melden zich in hun lokaal bij de docent. De docent zal de
telaatmelding registreren in Magister.
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Mediatheek:
-

De mediatheek is alleen geopend om boeken in te leveren.

-

Ook in de mediatheek is er een vaste looproute waaraan je je moet houden.

-

Er mogen maximaal 6 leerlingen/docenten tegelijk in de mediatheek aanwezig zijn.

-

Laptops en computers mogen niet gebruikt of uitgeleend worden.

-

Eventuele geldboetes voor het te laat inleveren van boeken komen te vervallen. De boeken
moeten natuurlijk wel ingeleverd worden.

-

Printen en kopiëren is niet mogelijk in de mediatheek.

Toiletten en douches:
-

Douches mogen niet worden gebruikt.

-

Een aantal toiletten zijn afgesloten! De toiletten tussen de aula’s kun je gebruiken. Er mogen
maximaal 3 leerlingen per toiletruimte aanwezig zijn!

2

