
Afspraken ter voorbereiding van de vakantiebeurt (alleen invullen indien van toepassing)

De data

De zomervakantie is van week t/m
In week zullen de schoonmakers aan de slag gaan met de vakantiebeurt en de schoonmaak uitvoeren zoals omschreven in de checklist. 
In week zal het glas aan de binnenzijde worden gewassen.
In week zullen de vloeren worden behandeld.
Op zal er weer normaal worden schoongemaakt door de schoonmakers. 
Op zal door (naam) een DKS worden gelopen en zullen de tekortkomingen worden opgelost.

De vervolgafspraak staat gepland op om uur.

Informatie voor het schoonmaakbedrijf

Wie is eerste contactpersoon van de school tijdens de vakantieperiode (en dan ook telefonisch bereikbaar):
Naam:
Telefoonnummer:

Wie heeft de alarmcode:
Wie heeft sleutels van school en hek van de school (indien van toepassing):
Zijn er nog meer bedrijven/personen aanwezig tijdens de vakantieperiode in de school? Wie:

Taak Wie voert dit uit? Wanneer klaar? Opmerkingen:
Bouwwerkzaamheden
Schilderingen/tekeningen op 
ramen verwijderen
Opruimen leslokalen
Afkoppelen computers
Verplaatsen van meubilair/kasten 
boven bepaald gewicht indien iets 
niet op wielen staat
In- en uitruimen leslokalen
(meubilair)
Technische staat van vloeren
- Marmoleum opnieuw vastmaken

(indien los)
- Naden lassen (indien los)
- Kanten kitten (indien los)

Extra Werkzaamheden Wie voert dit uit? Wanneer klaar? Opmerkingen:
- 
- 



Werkkamers  klaslokalen  vergaderruimten  kantines  gangen Uitgevoerd: Opmerkingen:
- Nat reinigen afvalbakken geheel  JA  NEE
- Nat reinigen lestafels geheel  JA  NEE
- Nat reinigen deuren geheel incl. omlijsting  JA  NEE
- Nat reinigen radiatoren geheel  JA  NEE
- Nat reinigen stoelen, banken en krukken ongestoffeerde delen  JA  NEE
- Vochtig afnemen bureaus, tafel en balie verticale vlakken  JA  NEE mits ontruimd
- Vochtig afnemen kasten hoog/laag buitenzijde geheel  JA  NEE mits ontruimd
- Stofvrij maken/ragen plafonds (en roosters) geheel  JA  NEE
- Stofvrij maken/ragen randen en richels boven reikhoogte  JA  NEE
- Stofvrij maken verlichtingsarmaturen buitenzijde geheel  JA  NEE
- Stofzuigen stoelen, banken en krukken gestoffeerde delen  JA  NEE
- Moppen vloeren lino/pvc  JA  NEE
- Conserveren vloeren lino/pvc  JA  NEE
- Schrobben van de pvc vloeren  JA  NEE
-  JA  NEE
-  JA  NEE

Sanitair toiletten  douches e.d. Uitgevoerd:
- Nat reinigen afvalbakken geheel  JA  NEE
- Nat reinigen deuren geheel incl. omlijsting  JA  NEE
- Nat reinigen radiatoren geheel  JA  NEE
- Nat reinigen wanden sanitair (afwasbaar) geheel  JA  NEE
- Stofvrij maken/ragen plafonds (en roosters) geheel  JA  NEE
- Stofvrij maken/ragen randen en richels boven reikhoogte  JA  NEE
- Stofvrij maken verlichtingsarmaturen buitenzijde geheel  JA  NEE
- Schrobben vloeren steen  JA  NEE
-  JA  NEE
-  JA  NEE

Sportzalen indien aanwezig Uitgevoerd:
- Nat reinigen deuren geheel incl. omlijsting  JA  NEE
- Nat reinigen wanden sanitair (afwasbaar) geheel  JA  NEE
- Nat reinigen gym- en speelinstrumenten  JA  NEE
- Nat reinigen radiatoren geheel  JA  NEE
- Stofvrij maken/ragen plafonds (en roosters) geheel  JA  NEE
- Stofvrij maken/ragen randen en richels boven reikhoogte  JA  NEE
- Stofvrij maken verlichtingsarmaturen buitenzijde geheel  JA  NEE
- Vloeren overige schoonmaak  JA  NEE
- Schrobben vloeren  JA  NEE
- Toestelberging opruimen en schoonmaken  JA  NEE
- Werkkast opruimen en schoonmaken  JA  NEE
-  JA  NEE
-  JA  NEE

Glasbewassing Uitgevoerd:
- Binnenzijde gevelglas  JA  NEE
- Buitenzijde gevelglas  JA  NEE
- Separatieglas tweezijdig  JA  NEE

Eindcontrole uitgevoerd

(laatste week van de vakantie)  JA  NEE

DATUM:
NAAM SCHOONMAKER:
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