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AFSPRAKEN BLOKPUNT 
25/5 tot 26/5/2020 

 

 
 Max. 30 studenten kunnen tegelijk komen studeren. 
 Reserveer op voorhand je studieplek via sport@zandhoven.be en kom ook enkel 

als je een plaats toegewezen hebt gekregen! 
 Je kan enkel komen studeren van maandag tot vrijdag tussen 9u tot 18u en dus 

niet in het weekend of op feestdagen (1/6/20). 

 Omdat het sportcomplex nog steeds gesloten is kan je enkel aanmelden tussen 
9u en 9u30. Later toekomen kan om praktische redenen niet. 

 De plaatsen zijn genummerd en bij het aanmelden krijg je een vaste plaats voor 

de ganse dag. Je mag tijdens de dag dus niet wisselen van plaats. 
 Verplaats tafels en stoelen niet, ze zijn zo opgesteld om maximaal de afstand te 

kunnen bewaren. 

 Bij aankomst kan je je handen ontsmetten. Was of ontsmet regelmatig je handen 
bij gebruik van toilet, pauze, … 

 Respecteer op alle momenten de afstand van 1,5m. 

 Gebruik enkel eigen materiaal (laptop, schrijfgerief, verlengkabel, …). Wij stellen 
geen materialen ter beschikking. 

 Breng ook zeker je eigen drinken mee want wij stellen geen dranken ter 

beschikking. 
 Handtassen en rugzakken worden gesloten en onder of achter je studieplek 

gezet. Jas of trui hang je over de leuning van je stoel. 

 Ontsmet op het einde van je studiedag je werkplek (tafel en stoel), wij zorgen 
voor het nodige materiaal. Leg na het ontsmetten het voorziene label op je tafel 
om duidelijk te maken dat je studieplek ontsmet is. 

 Op het einde van de dag neem je al je spullen en afval weer mee naar huis. 
 Draag een mondmasker op de plaatsen waar je de afstand van 1,5m niet kan 

bewaren. 
 Kom niet studeren als je ziektesymptomen vertoont! 
 Richtlijnen i.v.m. de lunchpauze: 

o Bij slecht weer eet je aan je studieplek 
o Bij mooi weer kan je ook buiten eten maar zorg ook daar voor 

voldoende afstand 

 Blijf na het studeren niet onnodig rondhangen. Als je klaar bent met je werk ga 
je naar huis! 
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