De onderstaande afspraken zijn gemaakt voor dit lokaal:

Voordat het schoonmaakwerk wordt uitgevoerd zorgt de groep zelf dat:
- de tafels leeg zijn gemaakt en de stoelen op de tafels staan (let op: stoelen niet op tafels zetten op … dag).
- de werkstukken zijn opgeruimd.
- grof afval van de vloeren is verwijderd.
- de schoolborden en krijtrichels zijn schoongemaakt.
lijm- en verfresten zijn van tafels verwijderd.
-

Afgesproken is tevens dat:
- de prullenbakken worden
- de toiletartikelen worden
-

*wel/niet
*wel/niet

door de groep zelf geleegd.
door de school aangevuld.

*doorstrepen indien niet van toepassing

De dagen waarop de DAGELIJKSE werkzaamheden of handelingen uitgevoerd worden zijn*:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Indien WEKELIJKSE werkzaamheden op een vaste dag zijn afgesproken dan gebeurt dit op*:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

De VAKANTIEBEURTEN worden uitgevoerd in onderstaande vakanties*:
Herfstvakantie (1)

Kerstvakantie (2)

Krokusvakantie (3)

Meivakantie (4)

Zomervakantie (5)

*betreffende dag(en)/vakantie(s) inkleuren
De DAGELIJKSE* werkzaamheden/handelingen
bestaan uit:
*frequentie minimaal 1x per week

De WEKELIJKSE werkzaamheden/handelingen
bestaan uit:
werk wordt uitge-

werk wordt uitge-

voerd op navol-

Klas
- vlek- en vingertasten verwijderen van deuren

gende dagen**:

voerd op navol-

Klas
- afvalbakken buitenzijde nat reinigen
stof- vlek en vingertasten verwijderen van:

- vlek- en vingertasten verwijderen seperatieglas
- stof- vlek- en vingertasten verwijderen telefoon

- lestafels, stoelen, banken en krukken

- toiletartikelenhouders vochtig afnemen

- lage kasten aan boven- en voorzijde

- harde vloeren stofwissen en vlekverwijderen

- vensterbanken mits ontruimd

- vloer (tapijt) geheel stofzuigen

- lichtschakelaars

- wastafels en aanrechten nat reinigen

- brandblusapparatuur

- stof, vlek- en vingertasten verwijderen docentenbureau

- gym-/speelinstrumenten

- tapijtvloeren bijtippen

- buitenzijde vitrines

-

- stofvrij maken plinten, randen en richels

-

- stofvrij maken bovenzijde radiatoren

-

- tapijtvloeren geheel stofzuigen-

-

-

-

-

Sanitair

Sanitair

- boven- en buitenzijde afvalbakken vochtig afnemen

- stofvrij maken plinten, randen en richels

- vlek- en vingertasten verwijderen van deuren

- stofvrij maken van bovenzijde radiatoren

- doorspoelinstallatie nat reinigen

-

- douche/baden nat reinigen

-

- stof- vlek- en vingertasten verwijderen lichtschakelaars

-

- planchetten en spiegels nat reinigen
- wastafel/aanrechten inclusief toebehoren nat reinigen
- toiletartikelenhouders vochtig afnemen
- vlek- en vingertasten verwijderen van wanden (afwasbaar)
- harde vloeren moppen
-

**dagen zijn aangegeven m.b.v. de afkortingen ma/di/wo/do/vr

gende dagen**:

Vak an t iew e rkzaam h ede n* bestaa n ui t
Klas

1

2

3

4

- kasten hoog/laag buitenzijde vochtig afnemen
- gestof. delen stoelen/banken/krukken stofzuigen
- vloeren (lino/pvc) moppen
- vloeren (lino/pvc) conserveren
nat reinigen
- afvalbakken geheel
- lestafels geheel
- deuren (geheel incl. omlijsting)
- radiatoren geheel
- gym/speelinstrumenten
- ongestof. delen stoelen/banken/krukken
- bureaus/tafels/balie vochtig afnemen
stofvrij maken/ragen
- plafonds en roosters geheel
- randen richels boven reikhoogte
- verlichtingsarmaturen buitenzijde

- binnenzijde gevelglas
- buitenzijde gevelglas
- separatieglas tweezijdig
-

Sanitair
- vloeren (steen) schrobben
nat reinigen
- afvalbakken geheel
- deuren (geheel incl. omlijsting)
- radiatoren geheel
- afwasbare wanden sanitair geheel
stofvrij maken/ragen
- plafonds en roosters geheel
- randen richels boven reikhoogte
- verlichtingsarmaturen buitenzijde

- binnenzijde gevelglas
- buitenzijde gevelglas
- separatieglas tweezijdig
-

*

aangekruist is in welke vakantie(s) de werkzaamheden plaatsvinden

School en schoonmaakbedrijf zijn overeengekomen dat de klas vóór elke vakantie op
navolgende wijze achtergelaten moet worden:
-

5

