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• Veiligheid:  

o verbandtrommel van het atelier bevindt zich in het halletje op de tafel in 
het atelier hangt naast de deur een brandblusser. De brandslang bevindt 
zich in de gang naast de kasten.  

o terpentine in de ruimte van het atelier is niet toegestaan.  
o docenten wijzen de cursisten op de veiligheidsregels van de keramiek. 
o iedereen is verplicht zich aan de veiligheidsregels te houden. 

• Op tijd komen en gaan: docenten worden alleen betaald voor de uren dat ze les 
geven en niet voor voorbereiding of opruimen. Dit betekent dat alles in die uren 
moet gebeuren. Cursisten zorgen dat de docent niet eerder hoeft te komen en 
niet later hoeft weg te gaan. 

• Groepsvertegenwoordigers informeren: de cursisten over verschijnen 
nieuwsbrief en evenementen, lief en leed,  

• Koffie en thee: tijdens de lessen verzorgen de cursisten bij toerbeurt de koffie, 
thee en de afwas. 

• Planken: worden alleen tijdens de lessen gebruikt en daarna weer onbeplakt 
teruggezet voor de volgende lessen. 

• Verf: van bordjes en kwasten wordt eerst zoveel mogelijk met papier verwijderd 
en dan pas afgespoeld om verstopping te voorkomen en het milieu te sparen.  

• Eetafval en -resten meenemen: eten, open flessen of drinkpakken worden niet 
achtergelaten in het atelier.  

• Opruimen: Cursisten zetten aan het eind van de les de tafels, ezels en stoelen 
weer terug volgens het schema aan de deur van het atelier en laten de tafels en 
vloer schoon achter. De afwas gedaan. Ezels naar beneden schuiven bij het 
verplaatsen om plafondverlichting te sparen.  

• Afsluiten: docenten checken aan het eind van de les of de gordijnen open zijn en 
de ramen dicht.  

• Licht hal: het ledlicht in de hal blijft ten alle tijden aan. 
• Groepswerk: de muren worden gebruikt in overleg met Riet v.d. Berg 
• Scheurbak: cursisten en docenten mogen de scheurbak gebruiken ter inspiratie 

en om voorbeelden uit te scheuren voor eigen gebruik 
• Gratis: cursisten en docenten kunnen hobby gerelateerde voorwerpen 

achterlaten in of   meenemen uit de bak “gratis mee te nemen”.  
 


