Campus Kompas Koninklijk Atheneum
Kwaliteitsonderwijs in Wetteren
Huishoudelijk reglement recreatieruimte derde graad
1. De recreatieruimte is enkel toegankelijk voor leerlingen uit de derde graad
ASO, TSO en BSO.
2. Per onderwijsvorm worden een tot twee verantwoordelijke leerlingen gekozen. Zij
hebben het recht om medeleerlingen aan te spreken op misplaatst gedrag en dragen
gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid. Zij zijn de enigen die op het secretariaat
de sleutel van het lokaal en van de kast waarin alle materiaal wordt opgeslagen,
mogen afhalen. Ze bezorgen die sleutels achteraf ook onmiddellijk terug op het
secretariaat.
3. Bij onveilige situaties dient de directeur of de TAC (Mr. Mommens) onmiddellijk op
de hoogte te worden gebracht.
4. Leerlingen uit de derde graad gaan altijd naar deze ruimte in geval van vaste studie
en bij afwezigheid van een leerkracht (indien er geen vervanging werd voorzien).
Tijdens dat lesuur mogen de leerlingen de recreatieruimte niet verlaten. Indien
iemand toch naar de studie wil om te studeren, meldt die leerling dat op het
leerlingensecretariaat, waar dat zal worden geregistreerd.
5. De leerlingen kunnen hier ook terecht tijdens de middagpauze om hun lunchpakket
op te eten (niet verplicht).
6. Er is geen permanent toezicht voorzien, maar indien ernstige misbruiken gebeuren,
behoudt de directie te allen tijde de mogelijkheid de recreatieruimte voor
onbepaalde tijd te sluiten.
7. Er wordt vanzelfsprekend niet gerookt in het lokaal.
8. In de ruimte kan wel muziek worden gespeeld, weliswaar niet te luid.
9. Er worden geen vernielingen aangericht. Elke leerling draagt zorg voor het
aanwezige materiaal. Vanzelfsprekend blijft alle materiaal in de recreatieruimte en
worden de muren niet beklad!
10. Elke leerling ruimt zijn eigen afval op. Daarnaast wordt er een lijst opgesteld met
klassen die gedurende de week verantwoordelijk zijn voor het opruimen van het
lokaal. Indien de ruimte niet proper blijft, kan het lokaal worden gesloten.
11. Bij het verlaten van het lokaal worden de deuren en de ramen steeds gesloten en het
licht gedoofd. Blijf ook van de radiatoren af.
12. Er zal op onregelmatige tijdstippen controle zijn op het naleven van dit huishoudelijk
reglement.
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