De huisregels van Winkelcentrum Walburg
Wij willen jullie op de hoogte brengen van de afspraken die onze school heeft met
Winkelcentrum Walburg.
Er is ons veel aan gelegen de goede verstandhouding die wij nu hebben ook te houden,
zodat iedereen met plezier in het winkelcentrum kan rondlopen.
Scholieren zijn van harte welkom in de winkels van Winkcentrum Walburg. Onze
brugklasleerlingen is het niet toegestaan om in de pauzes naar het winkelcentrum te gaan.
Zij moeten op school blijven.
Om alle klanten de gelegenheid te geven hun boodschappen op een prettige manier te
kunnen doen, zijn in overleg met de directie van het Walburg College, onderstaande
spelregels opgesteld:

• In de winkels waar mandjes beschikbaar zijn, gebruik je deze ook.
• Per twee scholieren wordt een mandje gebruikt.
• Laat je tas op school in je locker. Met schooltas heb je geen toegang tot de winkels.
• Je bezoekt alleen één van de winkels wanneer je ook iets wilt kopen. Wil je niets kopen,
dan wacht je buiten de winkel.

• Blokkeer geen in- en uitgangen.
• Houd je aan de regels van de winkels en volg instructies van het personeel op. Bij te grote
aantallen leerlingen kan een winkelier besluiten tijdelijk geen scholieren toe te laten. Deze
regel valt binnen de veiligheidsvoorschriften.

• Zorg dat je je schoolpas bij de hand hebt, hier kan naar gevraagd worden.
• Zonder pas heb je geen toegang tot het winkelcentrum onder schooltijd.
• Heb je drie keer geen schoolpas bij je, dan levert dat een rode kaart op. Een rode kaart
staat voor drie maanden ontzegging in het winkelcentrum Walburg.
Deze regels gelden tussen 09.00 en 15.00 uur
NB: Als leerlingen zich niet weten te gedragen, overlast veroorzaken en/of diefstal plegen,
wordt altijd de politie ingeschakeld en volgt een ontzegging tot het winkelcentrum. Ook
school en ouders worden op de hoogte gesteld van de onregelmatigheid.

