Huishoudelijke afspraken Vermeulen opleidingen en
vorming
1. Er mag binnen niet worden gerookt, buiten, achter de ingang staan
asbakken. Niet roken voor de lesruimte aan de openbare weg;
2. Stel je vragen zoveel mogelijk bij het secretariaat (06-150 60 879);
3. Er is geheimhoudingsplicht binnen de opleiding. Alles wat door
medestudenten gezegd en gedeeld wordt tijdens de lesdagen blijft binnen de
muren van de opleiding. Het is niet toegestaan verkregen informatie over
medestudenten te delen met anderen;
4. Er mogen zonder overleg met de docent geen (ingeschakelde) telefoons,
piepers, pagers, maxers et cetera in de lesruimtes worden meegenomen;
5. Help de boel een beetje netjes te houden, tafel leeg, geen afval in kopjes
proppen enz. Draag er mede zorg voor dat je medestudenten een
overzichtelijke corvee hebben. Stel in overleg voor een heel lesjaar een
corveelijst samen, zodat iedereen even vaak voor corvee zorgt. Bij het
ontbreken van een dergelijke lijst komt het werk vaak op dezelfde mensen
neer. Werk daar niet aan mee en neem ook je verantwoordelijkheid op voor
deze taak;
6. Geef op tijd aan als er iets opraakt (toiletpapier, handzeep, koffie(melk),
thee, lamp stuk enzovoort) dan zorgen wij voor aanvulling of vervanging;
7. Als het je niet lukt om op tijd aanwezig te zijn bij de les (ook na afloop van
de pauze), kom dan zo stil mogelijk binnen; dat is prettig voor de mensen
die al wel bezig zijn;
8. Kopiëren van lesmaterialen kan geregeld worden voor € 0,10 per kopie;
9. Klop altijd aan bij de docentkamer, therapieruimte (of lesruimte als een
docent daar is) en wacht op 'binnen' of 'ja'. Soms wordt er een gesprek
gevoerd (met student of docent) in de gevoelige sfeer;
10.Respecteer de mening van anderen; laat iedereen in haar/zijn waarde.
11.Zorg dat de volgende groep (net als jij ’s ochtends in een opgeruimde
lesruimte en overblijfruimte binnen bent gekomen) ook netjes in schone en
opgeruimde ruimten ontvangen wordt.
12. Het is niet toegestaan meegebracht eten en/of drinken te nuttigen buiten de
daartoe aangewezen ruimte.
13. Ruim na de lesdag(en) jouw eigen etensresten op die bewaard waren in de
koelkast. De studenten en docenten die na jou komen weten niet van wie dat
is en dat blijft maar staan tot de koelkast overvol raakt. Vermeulen
Opleidingen en Vorming is niet verantwoordelijk voor het verwijderen en/of
weggooien van eten, broodtrommeltjes, papiergerei e.d. dat achterblijft na
afloop van de lesdag(en).

