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Betreft: afspraken over het gebruik van ruimtes in en buiten het schoolgebouw 

 

Beste leerlingen en personeelsleden, 

De schoolleiding vindt het belangrijk dat er duidelijke regels zijn over het gebruik van ruimtes 

in het schoolgebouw. Uitgangspunt voor het hanteren van deze regels is dat leerlingen het 

recht hebben om in rust de lessen te volgen en in de tussenuren huiswerk te maken. 

Daarnaast moeten we zowel leerlingen als docenten voldoende mogelijkheid bieden om te 

ontspannen tijdens de pauzes en in tussenuren. 

In de afgelopen maanden hebben zowel leerlingen als personeelsleden hierover nagedacht 

en adviezen gegeven. Hieronder vinden jullie de nieuwe afspraken op een rij. 

Vanaf maandag 27 februari 2017 (direct na de voorjaarsvakantie) gelden deze nieuwe 

afspraken en regels. Aan het einde van het schooljaar zal het managementteam de nieuwe 

regels evalueren. 

 

OPENINGSTIJDEN VAN DE SCHOOL 

Het schoolgebouw is voor personeelsleden open en toegankelijk van 07.30 uur – 18.00 uur. 

Personeelsleden die buiten deze tijden gebruik willen maken van het gebouw, bespreken dit 

verzoek met de facilitair beheerder de heer J. van Vilsteren. Voor leerlingen is het 

schoolgebouw toegankelijk tijdens lessen en specifiek voor hen georganiseerde activiteiten. 

We verwachten van leerlingen dat zij het gebouw verlaten zodra hun lessen of activiteiten 

zijn afgerond.  

AULA 

De aula is een plek waar je kunt ontspannen. Je kunt er zowel in de pauzes als tijdens 

tussenuren gebruik van maken. Je mag er eten, drinken en volop geluid maken, mits 

anderen er geen last van hebben. 

LESPLEINEN OOST 2, NOORD 2, WEST 2, OOST 3 en WEST 3 

Deze pleinen zijn afgesloten met een deur. Tijdens de lessen mogen alleen leerlingen die les 

hebben in één van de lokalen op het desbetreffende plein zelfstandig werken aan de grijze 

tafel. Dit werken gebeurt zonder stemverheffing om te voorkomen dat anderen er last van 

hebben. In de pauzes mogen leerlingen geen gebruik maken van deze pleinen. In 

aanwezigheid en op verzoek van een verantwoordelijke docent is dit wel toegestaan. Op 

deze pleinen geldt dezelfde regel als in de lokalen: eten en drinken niet toegestaan. 

PLEINEN ZUID 2, NOORD 3 en ZUID 3 

Op deze pleinen mogen leerlingen altijd zijn. Zowel tijdens tussenuren als in de pauze. Hier 

mag gegeten en gedronken worden. Tijdens de lessen mogen docenten en leerlingen in de 

aangrenzende lokalen geen geluidshinder ondervinden van de leerlingen op het plein. Je 

kunt dan naar de aula worden verwezen. 

 

 



STUDIERUIMTE OOST 2 

Leerlingen die tijdens tussenuren in stilte huiswerk willen maken, kunnen gebruik maken van 

deze studieruimte. Onder toezicht van meneer Hovestad kunnen leerlingen hier aan de slag. 

In deze ruimte mag gegeten en gedronken worden. De studieruimte mag tijdens pauzes niet 

gebruikt worden. 

AULAWAND DICHT? 

Als de wand van de aula gesloten is, mogen leerlingen wél pauze houden op de lespleinen 

van de tweede verdieping: OOST 2, NOORD 2 EN WEST 2. Je kunt tijdens de pauze alleen 

gebruik maken van deze lespleinen als op de deur een speciaal toegangsbordje hangt. Als 

de aulawand dicht is, loopt de route naar de sportzalen via de achteruitgang (schoolplein) 

van de school. 

PERSONEELSRUIMTE ZUID 2 

De ruimtes achter de paarse deuren op Zuid 2 zijn bedoeld voor personeelsleden om te 

werken en te ontspannen. Leerlingen mogen hier alleen komen als ze met geldige reden bij 

de rector, de administratie, de roostermakers of de postvakjes moeten zijn. Van leerlingen 

wordt verwacht dat zij tijdens de pauzes buiten de paarse klapdeuren blijven.  

 

WIJKCENTRUM DE BOLDER 

Het wijkcentrum is zowel tijdens de lesuren als tijdens de pauzes alleen toegankelijk voor 

leerlingen die iets kopen aan de bar of uit de automaat. Daarnaast mogen de leerlingen die 

les hebben in het Aquarium door de ruimte lopen om naar hun les te gaan. In verband met 

de aanwezigheid van externe bezoekers verwachten we van alle leerlingen dat zij geen 

geluidshinder veroorzaken en zich fatsoenlijk gedragen.  

 

HOOFDINGANG VAN SCHOOL EN VAN HET WIJKCENTRUM/BIBLIOTHEEK 

Leerlingen mogen zowel tijdens als buiten schooltijd niet rondhangen voor de ingang van 

school en het wijkcentrum De Bolder/bibliotheek. 

 

WINKELCENTRUM 

Alle leerlingen van Het Meander College hebben vrij toegang tot het winkelcentrum tijdens 

tussenuren en in de pauzes. We verwachten van leerlingen dat zij zich fatsoenlijk zullen 

gedragen en de andere bezoekers van het winkelcentrum niet tot last zijn. De route naar het 

winkelcentrum is via de hoofdingang van de school. Je mag niet via de bibliotheek of het 

wijkcentrum naar buiten lopen. 

SCHOOLPLEIN 

Het schoolplein is vrij toegankelijk tijdens schooltijd voor alle leerlingen. Leerlingen die niet 

bij ons op school zitten, mogen niet voorbij de toegangshekken komen. Eten en drinken is 

hier toegestaan. Leerlingen mogen hun fietsen alleen in de vakken tussen de metalen buizen 

plaatsen. Voor personeelsleden is er een afgescheiden gebied waar alleen zij hun fietsen 

mogen neerzetten. Roken is in en rond het schoolgebouw verboden. Roken door leerlingen 

uit de bovenbouw wordt alleen gedoogd bij de dikke boom op het schoolplein. Vanaf januari 

2020 is het wettelijk verboden om op een schoolplein te roken. Vooruitlopend op deze wet 

zal het Meander vanaf de start van het schooljaar 2017-2018 daarom het roken bij de boom 

niet meer gedogen. 

SPEELTUIN 

De speeltuin is bedoeld voor kleine kinderen uit de buurt. Leerlingen mogen de speeltuin 

tijdens schooltijd niet gebruiken.   

 


