
Huishoudelijk reglement gebruik speelplaats Sint-Paulus 
 
Welkom op onze speelplaats. We zijn blij dat u er gebruik van maakt. 
Om alles goed te laten verlopen, maken we graag enkele afspraken met u. Dit is ons 
huishoudelijk reglement dat voor iedereen geldt. We ondertekenen met u ook een 
gebruikersovereenkomst. Voor ons is dit de garantie op een duurzame 
samenwerking. 
 
Algemeen 
 

1. We hanteren het principe van ‘leave nothing but footprints’. Laat dus enkel 
uw voetafdrukken achter. Afval hoort in de vuilnisbak en meegebrachte 
spullen neemt u terug mee. 

2. Draag zorg voor onze speelplaats en planten/bomen. Loop niet door de met 
paal en touw afgespannen plantvakken. Klim niet op de omheiningen en 
daken. 

3. Op de speelplaats zijn veel losse materialen te vinden. Laat deze in hun zone 
liggen. Een regel op school is dat we niet gooien met losse materialen. Dus 
we gooien niet met stokken, stenen, … 

4. U mag de buitenruimte helemaal gebruiken. Tenzij anders afgesproken krijgt 
u geen toegang tot de gebouwen van de school. Hier valt ook de bijenkeet 
van Bie Paulus onder op de parking. 

5. Laat geen permanente markeringen achter. 
6. De rode fietsjes en het speelgoed in de metalen kratten aan de zandbak mogen niet 

gebruikt worden. Laat losse materialen op de speelplaats in goede staat achter.  
Ruim op wat u gebruikt hebt. 

7. Huisdieren zijn niet toegelaten op de speelplaats. 
8. U wordt gefilmd. Om de site te beveiligen hebben we een permanent 

werkend cameranetwerk. 
9. Is er ondanks uw goede zorgen toch schade? Rapporteer dit zo snel mogelijk 

aan de school. 
10. Gebeurt er een ongeval tijdens uw speeltijd? Laat dit aub zo snel mogelijk 

weten aan de verantwoordelijke van de school. 
11. Indien u zich niet aan onze afspraken houdt, behouden wij ons het recht om 

u uit te sluiten voor volgende aanvragen voor openstelling. 
12. De toegang tot de speelplaats is enkel voor uw groep. 
13. De kinderen spelen onder toezicht van een volwassene die actief toezicht houdt. 
14. Kinderen mogen niet alleen gelaten worden op de speelplaats. 

 
Toegang tot de speelplaats 
 

1. De toegang tot de speelplaats is via de toegangspoort aan de Kongoweg. 
2. Met uw badge hebt u toegang tot de speelplaats. Let op, de poort sluit 

automatisch. 
3. Wilt u de speelplaats verlaten? Gebruik hiervoor de badge. 
4. Bezorg de badge de eerstvolgende werkdag terug aan het secretariaat van de 

school. Op dat moment krijgt u ook uw waarborg terug. 


