
PROCEDURE 
MOERKENSHEIDE



Indien jij de eerste in 
het gebouw bent -
Voordeur OPENEN

• Hou je badge tegen het slot tot je 
het groene lichtje ziet branden

• Draai de knop van de voordeur naar
rechts

• Wandel alleen naar binnen



Wandel naar de Alarmcentrale en volg de 
procedure hieronder



Na het invoeren van 
onze CODE staat er
GEREED



CAFETARIA Deur
ontgrendelen ? 

• Steek het licht in gang 
(naast toilet) aan

• Hou je badge net boven
de klink – op een zwart
cirkeltje -

• Lichtje wordt groen
• Druk de klink METEEN 

naar beneden en laat de 
deur openstaan

• Steek het licht in 
Cafetaria (links naast
deur) aan



Kastje

• Kastje van DanceReaction bevindt zich in de keuken

• Je hebt de sleutel 
• Neem de muziekinstallatie mee

• Neem de kaft mee met jouw aanwezigheidslijst

• Onderteken je aanwezigheid in de blauwe ringmap

• Na de les : omgekeerde volgorde 



Lichten aanzetten? 

• Lichten aanzetten door op de schakelaars te drukken 
• Meer licht: schakelaar loslaten en daarna schakelaar even vasthouden 

om de dimmer in actie te zetten
• DEEL 2 en DEEL 3 zijn onze delen, maar als je de enige bent in het gebouw: ook 

DEEL 1 aanzetten (zo komen de kids in een verlichte cafetaria binnen)



Spiegels

• Bij aankomst 
• JIJ bent verantwoordelijk voor het voorzichtig gebruik van de spiegels

• Neem tijd om onder jouw leiding de spiegels te plaatsen 

• Na de les: 
• Spiegels naar de plaats rollen waar ze stonden – of gewoon laten staan (op 

woensdag, donderdag, vrijdag)

• (Er is me ‘beloofd’ dat op woensdag de spiegels zullen klaar staan, maar je 
weet maar nooit)  



Witte afscheidingsdeuren

• De ‘krik-sleutel’ bevindt zich in de cafetaria van de voetbal, naast de zwarte frigo

• Losmaken 
• normaal gezien niet, maar kan gebeuren afhankelijk van de voorgaande activiteiten

• Eerst het paneel aan kant Atletiek (E17) tegen die rechtse wand schuiven – 2x de krik 
naar boven draaien – dan komt dat eerste paneel los. 

• Paneel per paneel: Loskrikken en voorzichtig verplaatsen naar kant Atletiek
• De linkse deur moet gesloten zijn voordat je ze kan losmaken en verplaatsen- 2x de krik 

nr boven 

• Plaatsen
• Eerst met de DEUR links beginnen – en goed vastzetten zowel onderaan als bovenaan
• Overige deuren: 
• “Kant tribune” naar tribune, “kant atletiek” naar atletiek draaien en plaatsen. 
• Vastmaken met de krik-sleutel



Als je de laatste in het gebouw bent:

• BOVEN in Cafetaria
• ALLE nooduitgang-deuren checken

1. Ze dichtdraaien met de metalen knop – zodat ze vanbuiten NIET kunnen geopend 
worden

2. Check ook de deuren in Cafetaria (die werden normaal gezien door de voetballers 
gesloten, maar je weet maar nooit of onze kinderen ze geopend hebben) 



DEUREN aan trap (waar je lesgeeft)

Beginpositie

Eindpositie



DEUREN  aan ATLETIEK (gebruik je 2 handen)

Beginpositie

Eindpositie



DEUREN aan kant TRIBUNE

Eindpositie

Beginpositie



Als je de laatste in het gebouw bent:
1. BOVEN IN  Cafetaria

• ALLE lichten uit
• DEEL 3  (ons deel)    - DEEL 2 (ons deel) -
• DEEL 1 (voorste deel v voetbal)
• TOOG

• MUZIEKINSTALLATIE in kast zetten 
• Kast op slot doen 

2. BOVEN BUITEN de Cafetaria
• Als het donker is op de gang de schakelaar licht aan WC-deur aanzetten. 

• Zo ga je via een verlichte trap naar beneden. 
• Eens je beneden bent dat licht weer uitdoen. Die lichtschakelaar staat naast de lift beneden.

• Zie volgende slides 



CAFETARIA Deur vergrendelen
Lichtje wordt ROOD



Licht boven uitdoen 

• Beneden in 
de inkomhall 

• Wandel naar
de lift

• Links om de 
hoek staan 
schakelaars



Licht bovengang uitdoen 

• Klik op de 
onderste linkse 
schakelaar met 
label  “”BOVEN”” 

• Het licht in de
gang boven gaat 
uit 



Beneden alarm instellen



Indien jij de laatste in het 
gebouw bent – moet je de 
voordeur VERGRENDELEN

• VOORDEUR
• Hou je badge tegen het slot tot je het 

lichtje ziet branden
• En Draai de knop van de voordeur

naar Links tot lichtje ROOD is
• Grote lichten blijven 10 minuten

branden en gaan dan vanzelf uit

• STEL dat het alarm toch afgaat, dan 
bel je het nummer op de volgende
slide – je kunt de ruimte verlaten via 
de twee grote nooddeuren beneden, 
naast de lift .



Procedure bij een probleem

= Melding doen van het probleem (indekken van 
verantwoordelijkheden) 

1. Eerst het nummer 0476 88 40 34 (Peter Tjolpe) hierboven bellen 

2. Daarna OCP bellen 09 280 98 40 : om te zeggen dat je een
probleem hebt 

3. Rita verwittigen

4. Een mail of sms sturen naar Rita met korte beschrijving van 
probleem 

5. Rita stuurt een mail met vaststelling van probleem naar Peter Tjolpe






