
Gedragscode tijdens schoolvoorstellingen 
 

Theater de Stoep hanteert een gedragscode bij schoolvoorstellingen voor het onderwijs. 
Uitgangspunt is dat de schoolleiding dan wel vertegenwoordigers van de bezoekende school 
altijd verantwoordelijk zijn (blijven) voor het gedrag van de leerlingen in het theater. 

 
1. Fietsen dienen geparkeerd te worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling naast de DIRK. De 

gemeente kan handhaven op fietsen die buiten de stalling geplaatst worden. 
 
Voor het stallen van fietsen wordt gezocht naar een andere oplossing binnen de mogelijkheden. 
Vooralsnog dienen fietsen in de stalling (naast de DIRK of op het Havenplein) gestald te worden. 

 
2. De begeleiders melden zich bij aankomst bij de vertegenwoordiger van het theater. De 

begeleiders en de medewerkers van het theater zorgen samen voor het ordentelijk binnentreden 
van de zaal door de groepen leerlingen.  

 
3. Op een groep van vijftien leerlingen moet de school voor minimaal één begeleider zorgen.  

 
4. De vertegenwoordigers van het theater bepalen: 

 
- wanneer de leerlingen naar binnen kunnen; 
- hoe groot de groepen zijn die naar binnen gaan; 
- waar de leerlingen plaats nemen. 

 
5. Tassen, jassen, helmen ed mogen niet mee de zaal in worden genomen. In de foyer staan 

garderoberekken waar men gebruik van kan maken. Bovendien is de foyer gesloten tijdens de 
voorstelling. 

 
6. Etenswaren en drank mogen niet mee de zaal in worden genomen. 

 
7. Er mogen geen opnames gemaakt worden (foto/video/geluid)  

 
8. Telefoons dienen uitgeschakeld te worden. 

 
9. Graag toiletbezoek zoveel mogelijk voorkomen, omdat dit voor onrust kan zorgen in de zaal. 

 
10. De docenten begeleiden hun eigen groepen naar de zitplaatsen en blijven tijdens de voorstelling 

bij de betreffende groepen.  
 

11. De vertegenwoordiger(s) van het theater zijn gemachtigd leerlingen te verwijderen uit de zaal dan 
wel te weigeren in de zaal wanneer deze zich niet aan de fatsoensnormen dan wel 
veiligheidseisen houden. 

 
12. Indien volgens het oordeel van de vertegenwoordiger(s) van het theater niet wordt voldaan aan 

de veiligheidseisen en/of fatsoensnormen, wordt de voorstelling geannuleerd. De kosten worden 
doorberekend aan de school/scholen. 
 

13. Wij vragen de begeleiders om na de voorstelling altijd applaus te geven. Voor leerlingen blijkt dit 
niet altijd even duidelijk maar als de begeleiders klappen, zullen de leerlingen naar verwachting 
volgen. 

 

14. Bovengenoemde bepalingen worden verstrekt bij elk bezoek van een school aan een voorstelling 
in het theater.  

 
 


