Stille Studeerplekken
Luister

Om zowel secundaire onderwijsscholieren als hogeschoolstudenten in rustige omstandigheden
te laten blokken, zijn er in Mechelen een aantal stille studeerplekken waar je rustig kan studeren.

Het Predikheren – 70 plaatsen
Goswin de Stassartstraat 88, Mechelen
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag van 10.30 tot 19.30u
woensdag van 10.30 tot 17u
donderdag van 10.30 tot 19.30u
vrijdag van 10.30 tot 17u
zaterdag van 10 tot 16u
zondag van 10 tot 12u
Extra informatie
70 plaatsen
Studenten die op weekdagen om 9u (behalve op maandag) willen beginnen studeren
kunnen dit, op voorwaarde dat zij stipt om 9u aanwezig zijn aan de bib. Tussen 9 en 10.30u
zijn de deuren opnieuw gesloten.
Gesloten op feestdagen
Je bent minimaal 15 jaar
Bied je aan de inkombalie aan met je identiteitskaart
In ruil voor je identiteitskaart krijg je een studienummer dat overeenkomt met een
studieplaats
Je toont je studienummer spontaan in de studieruimte aan de BIB-medewerker en je legt
het zichtbaar op je tafel.
Je toont respect voor de regels van de studieruimte, je medestudenten en de stilte.
Even ontspannen en eten kan je uiteraard in de frisse lucht. Hou de trappen en de traphal
vrij voor andere bezoekers. Respecteer de regels en laat alles netjes achter
Contactgegevens
Nancy Van Bael - 015 40 44 70
hetpredikheren@mechelen.be - www.hetpredikheren.be

Stadhuis Mechelen – 25 plaatsen
Grote markt 21, Mechelen - (binnenkoer Stadhuis)
Openingstijden
maandag tot vrijdag van 8u tot 16.30u
zaterdag, zondag en feestdagen gesloten

Extra informatie
Van 9 december 2019 tot 31 januari 2020
25 plaatsen
Je gaat binnen langs de binnenkoer, via de deur aan je rechterkant De stille studeerplek
bevindt zich op de eerste verdieping
De ruimte is voorzien van wifi
OPGELET: Winterbar Mirage kan geluidshinder veroorzaken op volgende momenten:
ma 9/12 - di 17/12 - ma 30/12 - di 7/1
Contactgegevens
Julie Mariën - julie.marien@mechelen.be

Thomas More Mechelen
Verschillende campussen - Enkel toegankelijk voor studenten hoger onderwijs
Locaties
Campus Kruidtuin – Leercentrum
Maandag tem vrijdag
8 uur tot 16 uur
Campus De Vest – Leercentrum
Maandag tem vrijdag
8 uur tot 17 uur
Campus De Ham – Gelijkvloers
Maandag tem vrijdag
8 uur tot 20 u
Extra informatie
maandag 6 januari tem vrijdag 31 januari 2020
Er zijn drankautomaten op de campussen aanwezig.
Het studentenrestaurant op campus de Vest is geopend
Contactgegevens
Lieselotte Heymans - lieselotte.heymans@thomasmore.be

ROJM – 15 plaatsen
Battelsesteenweg 50A, 2800 Mechelen
Openingstijden

maandag gesloten
dinsdag 17.30 tot 23u
woensdag 13.30 tot 23u
donderdag 17.30 tot 23u
vrijdag 17.30 tot 24u
zaterdag en zondag 16u tot 23u
Contactgegevens
Sahd Jabnallah – sahd@rojm.be

ELMOS – 6 plaatsen
Generaal de Wittelaan 9, 2800 Mechelen
Openingstijden
Maandag tot vrijdag van 8u tot 17u
Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen
Extra informatie
6 plaatsen
Reserveren via admin@elmos.be
ELMOS is een ICT-consultancybedrijf met 230 ICT-consultants en vaste medewerkers. Een
pingpongtafel en een vogelpikbord ter ontspanning
Studenten kunnen sparren met mensen uit de sector
Lunch kan door Elmos worden besteld, zodat er geen tijd verloren gaat
Contactgegevens
contact@elmos.be – reserveer je plaats via admin@elmos.be

STADSBESTUUR MECHELEN

Huis van de Mechelaar
Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen
T 0800 20 800, onthaal@mechelen.be
Correspondentieadres
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
stadsbestuur@mechelen.be

