
STUDIERUIMTE  (15 december – 31 januari) 

Waar 

- ’t Ravotterke, Hernieuwenstraat 14a, Wielsbeke 

- Er is wifi en elektriciteit voor het gebruik van laptops (eigen verlengkabel meebrengen).  

Opgelet: het gaat om een basisaanbod internet. Gelieve hier geen misbruik van te maken en 

het gebruik binnen de perken te houden.  

- Omwille van de coronamaatregelen is er een beperkte capaciteit en is reservatie verplicht. 

 

Wanneer 

- Van 15 december t.e.m. 31 januari,  

o Tijdens de maand december enkel op weekdagen 

o Tijdens de maand januari kan evt. op aanvraag ook in het weekend gestudeerd 

worden 

o De studieruimte is gesloten op 25/12, 26/12, 01/01 en 02/01 

- Van 8u tot 19u, te reserveren in tijdsblokken (8u-12u / 12u-16u / 16u-19u). Op 24/12 en 

31/12 enkel van 8-12u. 

 

Voor wie 

- Voor hogeschool- en universiteitsstudenten 

- De plaatsen zijn beperkt, bedankt om ze voor te behouden aan mensen die geen 

alternatieven hebben: geen eigen kot of rustige ruimte thuis 

- Voorrang voor Wielsbeekse inwoners 

- Reservatie is verplicht via het formulier op www.wielsbeke.be. Inschrijven is geen garantie op 

een plaats. U krijgt een mail van de jeugddienst met daarin de bevestiging van uw reservatie, 

of mededeling indien volzet. Mogen we vragen om, in de mate van het mogelijke, minstens 2 

dagen op voorhand te reserveren? Dat zorgt ervoor dat we tijdig de puzzel kunnen maken. 

Ook wanneer je toch niet aanwezig zal zijn, vragen we om tijdig te verwittigen. 

 

Praktische afspraken 

- ‘t Ravotterke is een stille studeerruimte: bewaar de stilte en rust, uit respect voor de 

medestudenten (geluid van laptop, gsm,… afzetten, geen bezoek,…) 

- De algemene regels rond social distancing en hygiëne zijn van kracht.  

Hou ten allen tijde een afstand van 1,5m en ontsmet of was je handen regelmatig. Vermijd 

onnodig contact.  

- Respecteer elkaars veiligheid: kom niet studeren als je ziektesymptomen vertoont, ook al zijn 

ze heel licht.  

- Verwittig ons via jeugd@wielsbeke.be als je je gereserveerde plaats niet zal gebruiken.  

- Verplaats de tafels en stoelen niet, ze zijn zo opgesteld om de maximale afstand te bewaren.  

http://www.wielsbeke.be/
mailto:jeugd@wielsbeke.be


- De student neemt alle studeermaterialen zelf mee, materialen worden niet gedeeld.  

Er is geen vestiaire. Handtassen, rugzakken worden gesloten onder of achter de stoel van de 

studeerplek geplaatst. Jas/trui wordt op de leuning gehangen.  

- Eigen water/frisdrank mag genuttigd worden, eten wordt niet toegestaan in de ruimte. De 

koelkast, koffiezet, glazen & bestek,… aanwezig in de zaal mogen niet gebruikt worden 

- Een luchtje scheppen tijdens het studeren is gezond, maar doe dit afzonderlijk van elkaar en 

respecteer ten allen tijde de social distancing maatregelen.  

- Breng je eigen mondmasker mee. Het is verplicht om het te dragen bij het binnenkomen en 

buitengaan en bij verplaatsingen in het gebouw (sanitair). We moedigen aan om ook tijdens 

het studeren aan de tafel het mondmasker zo veel als mogelijk aan te houden. Je bent 

hiertoe echter niet verplicht. 

- In de ruimte is een co2meter aanwezig. De gemeten co2 mag niet hoger zijn dan 900 ppm. 

Ook de luchtvochtigheid speelt een belangrijke rol: > 40% voor een gezonde 

luchtvochtigheid. Regelmatig verluchten is de boodschap! 

 

Bedankt om deze regels te respecteren, samen houden we het veilig voor iedereen. Het 

gemeentepersoneel heeft het recht  om mensen te weigeren die zich niet aan deze afspraken 

houden.  

 

In het kader van GDPR willen we je laten weten dat we jouw contactgegevens enkel bijhouden 

tijdens deze studieperiode (communicatie omtrent de studieruimte en in functie van de eventuele 

"contact tracing"). Na deze periode worden de gegevens vernietigd. 

 

Veel succes! 

 

Bij vragen, opmerkingen of suggesties:  

jeugd@wielsbeke.be; gsm 0491/16.39.90 
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