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BETREFT: REGLEMENT STILLE STUDEERPLEK 

 
Brakel, 12 mei 2021 

 
Beste studenten 
 

Gelieve voor een goed verloop, zowel voor jullie als voor de medewerkers van 
Gemeente Brakel, jullie te houden aan de volgende regels: 

 
 De polyvalente zaal die wordt ingericht als stille studieplek is enkel 

toegankelijk na een reservatie via www.brakel.be, om wachtrijen op de 
locatie te vermijden. Per dag worden maximum 28 studenten toegelaten. 
 

 Reserveren is mogelijk voor onderstaande data: 
o Dinsdag 25 mei 2021 

o Donderdag 27 mei 2021 
o Vrijdag 28 mei 2021 
o Maandag 31 mei 2021 

o Dinsdag 1 juni 2021 
o Donderdag 3 juni 2021 

o Vrijdag 4 juni 2021 
o Maandag 7 juni 2021 
o Dinsdag 8 juni 2021 

o Donderdag 10 juni 2021 
o Vrijdag 11 juni 2021 

o Maandag 14 juni 2021 
o Dinsdag 15 juni 2021 
o Donderdag 17 juni 2021 

o Vrijdag 18 juni 2021 
o Maandag 21 juni 2021 

o Dinsdag 22 juni 2021 
o Donderdag 24 juni 2021 
o Vrijdag 25 juni 2021 

o Maandag 28 juni 2021 
o Dinsdag 29 juni 2021 

 
 De stille studieplek is toegankelijk voor studenten vanaf 9 uur ’s morgens 

tot 17 uur ‘s avonds. Op deze uren worden geen uitzonderingen gemaakt. 

Er is een wachtruimte voorzien waar scholieren, cursisten en studenten 
met voldoende afstand van mekaar kunnen wachten voor de openingsuren 

van de stille studieplek. 
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 Studenten verplaatsen zich op eigen kracht en/of met eigen vervoer naar 

de stille studieplek. Indien het openbaar vervoer gebruikt wordt, moeten 
alle beschermende maatregelen (zoals maskergebruik) in acht genomen 
worden. 

 
 Met betrekking tot bewegingsstromen gelden volgende regels: 

 
o De toegang tot de stille studieplek gebeurt via “eenrichtingsverkeer” 

en voor gemarkeerde loopwegen, zodat vermeden wordt dat 

studenten en personeelsleden die de locatie verlaten door het 
kruisen van een groep in de tegenovergestelde richting de 

afstandsmaatregelen niet meer kunnen respecteren. 
o Het betreden van de stille studieplek gebeurt via de hoofdingang 

van de sporthal en in zeer kleine groepen om de 
afstandsmaatregelen te kunnen respecteren. 

o Na afloop van een studeerperiode dienen studenten individueel de 

locatie te verlaten via de nooduitgang van de sporthal. 
 

 In het lokaal studeren studenten op minimum 1,5 meter afstand van 
elkaar. 
 

 Bij het betreden van het lokaal moeten de handen ontsmet worden. 
 

 De werkbladen en andere oppervlakten worden voor en na elke 
studiesessie grondig gereinigd. De tafels blijven staan, zodat de zaal 
steeds in zijn originele staat blijft. 

 
 Studenten schuiven de stoelen steeds onder de tafels terug wanneer ze de 

zaal verlaten. 
  

 Studenten zorgen zelf voor drinken. In de stille studieplek wordt geen 

drinken of eten aangeboden. 
 

 Alle papieren en afval deponeren de studenten telkens in de papiermand of 
vuilbak. 
 

 Studenten en personeelsleden dragen continu een mondmasker. 
 

 
 

DANK OM DEZE REGELS NA TE KOMEN EN VEEL SUCCES
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Bewegingsstromen 
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