Westmalle, 3 september 2018

Aan alle geïnteresseerde leerlingen
en hun ouders

Geachte ouders
Beste leerling

Sinds enkele schooljaren kunnen de leerlingen gebruik maken van ‘lockers’. Deze degelijke
opbergkastjes kunnen zij gebruiken om hun boeken en persoonlijk lesmateriaal veilig en makkelijk in
op te bergen.
Er staan ‘lockers’ in de Viator (elke verdieping), de Warande (elke verdieping), boven de kleine turnzaal,
in de Zwaan (eerste verdieping) en bij de speelplaats van de eerste graad (grijze poort).
Ze kunnen gehuurd worden voor een volledig schooljaar onder volgende voorwaarden:


huurprijs: € 10,00;



waarborg voor de sleutel: € 15,00.
Om de waarborg volledig terugbetaald te krijgen moet de leerling de sleutel vóór het begin
van de zomerproefwerken inleveren op het secretariaat. De terugbetaling van de waarborg
gebeurt contant.



De huurder kan in zijn kluisje al zijn persoonlijk materiaal opbergen (NIET de turnkledij!), maar
uiteraard is dit geen bergruimte voor zaken die op school verboden of wettelijk strafbaar zijn.

Mogen wij u vragen om in de onlineruimte aan te duiden of uw zoon of dochter een locker wenst te
huren? Gelieve ten laatste op donderdag 6 september uw voorkeur door te geven via smartschool. De
waarborg en de huurprijs verrekenen we via de onkostennota ‘afrekening boeken’ (eind oktober).

Met vriendelijke groeten

De directie

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18, 2390 Westmalle  tel. 03 312 98 98  fax 03 312 98 89  e-mail: college@sjbmalle.be

REGLEMENT VOOR DE HUUR EN HET GEBRUIK VAN EEN ‘LOCKER’


De huurperiode is van een vaste duur en loopt van begin september tot en met de laatste lesdag
vóór de zomerproefwerken.



De huurprijs bedraagt € 10,00 en wordt aangerekend via de onkostennota ‘afrekening boeken’
(eind oktober).



De huurder betaalt ook een waarborg van € 15,00 voor de sleutel. Deze wordt eveneens verrekend
via de onkostennota ‘afrekening boeken’ (eind oktober). De sleutel wordt ter beschikking gesteld
op het ogenblik dat de organisatie rond is en de kluisjes toegekend zijn.
Bij verlies van de sleutel kan men via het secretariaat een reservesleutel krijgen. Als de originele
sleutel niet opduikt, wordt de waarborg gebruikt om het volledige slot te vervangen (maatregel
om de veiligheid te verzekeren).



Het is niet mogelijk een reservesleutel te krijgen als men zijn eigen sleutel thuis vergeten is.



De leerling bewaart in zijn ‘locker’ geen zaken die niet stroken met de leefregel van de school, of
die wettelijk verboden of strafbaar zijn. Turnkledij hoort er dus niet in thuis (zie afspraken
lichamelijke opvoeding, september 2018)!
De directie heeft het recht de inhoud van de kluisjes op elk gewenst moment te controleren, maar
alleen in aanwezigheid van de leerling én als er ernstige vermoedens bestaan dat in de ‘locker’
materiaal steekt dat er niet in thuishoort.



Het is niet toegelaten op de deur van de ‘locker’ stickers of persoonlijke aanduidingen aan te
brengen: het gaat immers om huurmateriaal. Opzettelijk veroorzaakte schade moet worden
vergoed. Wie schade door derden vaststelt, verwittigt onmiddellijk het secretariaat.



De leerlingen hebben enkel toegang tot de kluisjes op de normale schooldagen: ’s morgens vanaf
8.15 uur; de eerste 5 en de laatste 5 minuten van elke pauze; tot 10 minuten na het einde van de
lesdag. Tijdens de leswisselingen is het gebruik niet toegestaan. Het feit dat men een ‘locker’ huurt,
is geen excuus om in de gangen rond te hangen.



Op het einde van het schooljaar maakt de huurder zijn ‘locker’ volledig leeg en geeft zijn sleutel af
op het secretariaat. De waarborg wordt op dat moment contant terugbetaald.



De directie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of inbraak.
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