
 
 

 Beste lesgevende, beste cursist, 
  we heten u welkom in het nieuwe 
cursusjaar  en wensen u veel succes!  

 Wij hebben een huisreglement!  

 

??Gelieve enkel te parkeren op grote parking buiten de 
abdijmuren, alleen mensen met een mindervalidenkaart 
of uitzonderlijke toestemming van het secretariaat 
mogen achter het WAThuis parkeren. 

 

??Cursisten kopen een les-, kopie-  en/of drankkaart. Het 
betalen met kleingeld wordt vermeden. Stukken van 1, 2 
en 5 cent worden niet aanvaard.  

Cursisten die geen kaart(en) wensen te nemen betalen 
enkel met 1 of 2 euro’s. Er worden geen briefjes van 20 
en 50 euro aangenomen van cursisten die per les 
betalen. Het cash betalen van kopieën kan met stukken 
van 10, 20 en 50 cent.   

 

??Cursisten laten de gebruikte lessenaars netjes achter 
(etensresten, koffie- en theekringen, gomsel,…) en 
wassen deze zo nodig af. 

 

??Maak afspraken voor bv een beurtrol voor het afvegen 
van het schoolbord na de les. De tafel waarop de koffie 
staat wordt na elke les schoongemaakt. 

 



 
 

??Cursisten van de voormiddag spoelen en reinigen hun 
lege koffie- en theethermos en zetten deze weg. 

 

??Cursisten van de namiddag ledigen hun koffie- en 
theethermos, spoelen deze uit en zetten ze weg. 

??Gebruikte tassen, borden, messen, enz, afwassen en 
terugzetten op de plaats waar ze weggenomen werden. 

 

??Cursisten die eigen drank/eten meebrengen, vragen 
wij om het leeggoed mee terug te nemen (glazen 
flessen, PET-flessen en eveneens lege verpakking van 
bvb taart). M.a.w. dat wat je meebrengt, neem je mee 
terug naar huis. 

 

??Verwarming afzetten. 

 

??Lichten uit doen. 

 

??Het “potteke” dat in de meeste cursussen de ronde 
doet is NIET verplicht. Cursisten zijn hierin volledig vrij! 

 

?? Cursisten en lesgevers worden gevraagd van begin- 
en einduur van de lessen te respecteren:  9u – 11u30 en 
13u -15u30. 

 

 
 



 
 

 

ER IS VAKANTIE: 

Herfstvakantie  28/10/2013 
- 01/11/2013 
Wapenstilstand   11/11/2013 
Kerstvakantie  16/12/2013 
- 03/01/2014 
Krokusvakantie 03/03/2014 
- 07/03/2014 
Paasvakantie  07/04/2014 
- 21/04/2014 

Hemelvaart   29/05 – 
30/05/2014 
TEVENS GEEN LES OP: 

Wo 9 okt  2013: 
verrassingsreis 
Do 1 mei 2014 
Ma 9 juni 2014 
Do 12 juni 2014: WAT-bbq 
LAATSTE CURSUSDAG :    
11 juni 2014

 


