Richtlijnen stille studeerplek in raadzaal gemeentehuis Schelle
Het gemeentebestuur van Schelle stelt de raadzaal van het gemeentehuis ter beschikking als stille
studeerruimte voor studenten die in Schelle wonen.
Openingsuren van maandag 14 december 2020 tot 31 januari 2021
Maandag van 8.30 tot 16 uur
Dinsdag van 8.30 tot 16 uur
Woensdag van 8.30 tot 16 uur
Donderdag van 8.30 tot 16 uur
Vrijdag van 8.30 tot 12 uur
(niet op feestdagen en sluitingsdagen gemeentehuis)
Reservatie
- Een plaats reserveren is verplicht. Je geeft de gewenste studiemomenten door via het
inschrijvingsformulier. Het ingevulde formulier mail je (minstens een week vooraf) naar
info@schelle.be.
- De infodienst stuurt je een bevestingsmail. Enkel als je een bevestiging kreeg, is jouw plek
gereserveerd.
- Enkel studenten die een plaats reserveerden krijgen toegang. Bezoek is niet toegelaten.
- Blijf thuis als je ziek bent of symptomen hebt zoals hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree
of moeilijk ademen.
- Verwittig het onthaal indien je niet kan komen via tel. nr. 03 871 98 30 of via onthaal@schelle.be.
Hygiëne en voorzorgsmaatregelen
- Bij aankomst ontsmet je je handen met de handgel die voorzien wordt.
- Je draagt steeds een mondneusmasker zowel bij verplaatsingen als op jouw zitplaats.
- Was en/of ontsmet je handen bij gebruik van toilet, lunchpauze, …
- Bewaar steeds de sociale afstand van 1,5 meter.
- Als je naar huis gaat, ruim je de studieplek netjes op. Er blijft niets liggen.
Afspraken omtrent de studeerruimte
- De toegang tot de studeerruimte loopt via het onthaal van het gemeentehuis (Peperstraat).
- Elke student krijgt een tafel, stoel en ontsmettingshandgel ter beschikking.
- Je gebruikt heel de dag dezelfde tafel en stoel, je wisselt niet van plaats tijdens de dag.
- Je kan de toiletten op de eerste verdieping gebruiken.
- Er is een wifi-verbinding. Deze kan niet gebruikt worden om grote hoeveelheden te downloaden.
- Er zijn een beperkt aantal stopcontacten. Je zorgt voor een eigen verlengdraad indien nodig.
- Roken in de studieruimte en het gemeentehuis is natuurlijk strikt verboden.
Praktische afspraken
- Je zorgt zelf voor je studeermateriaal. Materialen worden niet onderling uitgeleend.
- Je brengt je eigen drank mee.
- De raadzaal is een stille studeerruimte. Heb respect voor elkaar en bewaar deze stilte. Zet je gsm
dus op de stille stand. Telefoneren doe je enkel buiten het gemeentehuis. Ook pauzes neem je
buiten.
- Gemeente Schelle is niet verantwoordelijk voor diefstal. Laat dus geen waardevolle spullen alleen
achter in de ruimte.
Bij het reserveren van de studeerruimte ga je akkoord met onze huisregels.
De medewerkers van de gemeente zien toe op de naleving van de afspraken.

