
    

Kluisjesregels 

 

 

Om iedere leerling de mogelijkheid te geven om zijn/haar persoonlijke bezittingen veilig te 

kunnen bewaren, is er voor iedere leerling op het Cambreur College een kluisje.  

Hierin kun je je spullen stoppen, zoals: boeken, schooltassen, jassen, mobiele telefoons, 

helmen e.d.  

 

Er zijn echter een paar dingen waar je op moet letten als je jouw kluisje in gebruik gaat 

nemen, namelijk: 

 

* bewaar geen natte of bederfelijke spullen voor langere tijd in je kluisje. Hierbij kun je 

denken aan gedragen sportkleding e.d. Hierdoor kan schimmel of stankoverlast ontstaan. 

Houd je kluisje zoveel mogelijk schoon en droog. 

 

* als je je kluisje inruimt, kijk dan eerst even naar de volgorde van inruimen. Er kan veel in 

als je maar efficiënt inruimt, maar vol is vol. We raden je aan op dagen, dat je veel boeken 

bij je hebt een gedeelte hiervan in het kluisje te stoppen en in de pauze om te wisselen. Dit 

beschermt je rug. 

 

* de deur draait 90° naar buiten en niet verder. Forceer de deur niet, want dat betekent 

schade aan ‘jouw’ kluisje. 

 

* leen je kluisje niet uit. Jij bent verantwoordelijk voor de inhoud. De schoolleiding eigent 

zich het recht toe controles uit te oefenen op de inhoud van het kluisje. Zitten er zaken in, 

die je volgens het schoolreglement niet mag hebben, dan ben jij verantwoordelijk. 

 

Je krijgt twee sleutels. Berg er één apart goed op. Je hebt een borg betaald. Die borg krijg 

je terug als je de school gaat verlaten en de beide sleutels weer inlevert. Ga je naar een 

hoger leerjaar in een ander gebouw, dan lever je je sleutels ook in, maar dan krijg je 

automatisch weer andere. Voor het gebruik van het kluisje betaal je jaarlijks een 

vastgesteld bedrag aan huur.. De bedragen voor de borg en de huur worden per incasso 

geheven. 

 

Het is niet langer toegestaan tassen en jassen elders in het gebouw achter te laten. Een 

uitzondering geldt voor jassen die nat zijn. Uitsluitend voor dat doel zijn er op bepaalde 

plaatsen nog kapstokken. Ook als je naar buiten moet, naar een ander gebouw, mag je 

uiteraard je jas meenemen en daar weghangen.  


