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Kamerreglement meisjesverdieping
1. Er wordt een toestandsbeschrijving van de kamer opgemaakt bij aanvang van het schooljaar.
Op het einde van het schooljaar (verblijf) wordt er een evaluatie gemaakt. Aangebrachte
schade moet worden vergoed of hersteld. Op het einde van het schooljaar laat je je kamer
netjes en gepoetst achter. Meld slijtage, defecten en beschadigingen zo snel mogelijk, zodat ze
kunnen hersteld worden.
2. Hou je kamer dagelijks proper, netjes en ordelijk
- Je bed opmaken. Vouw je donsdeken op.
- Afval steeds in de afvalbak (sorteren!)
- Kledij opgevouwd in de kast, vuile was in de daarvoor voorziene bakken.
- Hang je natte kledij en handdoek te drogen.
3. Eén keer per week poets je per 2 (4 persoonskamers) jullie kamer én de badkamer. (zie lijst bij
opvoeder). Iedereen ruimt zijn eigen spullen op. De opvoeder controleert in jouw
aanwezigheid.
4. Om je te helpen, werken we met een ordekaart. Wanneer je tot aan de vakantie je kamer steeds
in orde hebt, verdien je een drankje.
5. Voor een vakantieperiode wordt de kamer grondig gepoetst en alles opgeborgen in de kasten.
6. Je neemt wekelijks je wasgoed mee naar huis en ververst je lakens 2-wekelijks.
7. Na gebruik laat je de badkamer (douche, lavabo, toilet,…) altijd netjes achter. Gebruik enkel
je eigen spullen (handdoek, shampoo, zeep, tandpasta,…). Heb je iets nodig, vraag het dan aan
je opvoeder.
8. Verlucht de kamer regelmatig. Vraag aan de opvoeder om deze te openen. Zet de verwarming
op die momenten uit.
9. Wanneer je de (bad)kamer verlaat, doe je het licht uit, sluit je de waterkraan, doe je de ramen
dicht en zet je de verwarming op de laagste stand (winter) of uit.
10. Foto’s, tekstjes, tekeningen,….mag je aan de prikborden hangen. Gebruik nooit de muren,
kasten, vensters, deuren of bedden.
11. Haardrogers en stijltangen worden altijd in de ijzeren kist bewaard. Je vraagt je spullen aan je
opvoeder, wanneer je ze nodig hebt. Na gebruik breng je ze meteen terug. Strijkijzers zijn niet
toegelaten.
12. We hebben noch een pc, noch een laptop of tablet op de kamer. Deze worden ’s nachts
opgeborgen in de daarvoor voorziene kast. In de leefgroep staan computers ter beschikking.
Gebruik van (eigen) laptop en tablet kan beperkt toegestaan worden, maar nooit op de kamer.
Je maakt verbinding met het internet enkel via WIFI.
13. Haal elektronische apparatuur, na gebruik, steeds uit het stopcontact.
14. Andere elektrische voorwerpen zijn verboden, tenzij je de toestemming hebt gekregen van de
directie en de opvoeder.
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15. Waardevolle voorwerpen (tablet,…) worden bewaard in je kluisje.
16. Bij verlies van een sleutel, wordt €25 aangerekend. Leen je sleutel nooit uit.
17. Je leent je spullen (kledij, shampoo, haardroger,…) niet uit. Heb je iets nodig, vraag het dan
aan de opvoeder.
18. Op de slaapkamers worden geen huisdieren toegelaten. Uitzonderingen kunnen enkel
toegestaan worden door de directie.
19. Bedden en kasten worden niet van plaats veranderd, zonder toestemming van de opvoeder.
20. Jullie kamer is een slaapruimte, een plaats waar het met andere woorden rustig of stil is. Dit
maakt dat anderen – wanneer ze moe zijn – vroeger kunnen en mogen gaan slapen. We
respecteren elkaars nachtrust en privacy. Er wordt nooit na 20u30 op kamers gezeten waar
meisjes van leefgroep 1 slapen. Ten laatste om 22u00 gaan de meisjes van leefgroep 2 zich
klaarmaken. Douchen kan tot 22u30?. Om 23u00 gaan de lichten uit en wordt van jou
verwacht dat je slaapt.
21. Indien je op de kamer bent, worden deze nooit gesloten.
22. Voor meisjes die op hun kamer studeren, gelden de leefregels uit het studiereglement.
23. Muziek beluister je enkel met een hoofdtelefoon.
24. Eten bewaar je in je kluisje.
25. Er wordt in geen geval gerookt op de kamer.
26. Het gebruik en bezit van alcoholische dranken en (lege) flessen is niet toegelaten.
27. Uiteraard zijn alle vormen van verdovende middelen (inclusief medicatie) niet toegelaten op je
kamer. Medicatie wordt bewaard in de EHBO-kamer of bij de beheerder. Verkopen, verdelen,
gebruiken of bezitten van drugs wordt als een zware fout bestempeld.
28. Koken in je kamer is niet toegelaten.
29. In de leefgroep en de televisiekamer is het steeds rustig (niet roepen, lopen, spelen,…).
30. Er worden geen haardrogers gebruikt na 22u30. Tevens wordt dit niet gebruikt wanneer een
kamergenoot reeds slaapt.
31. Er wordt niet van bed gewisseld, zonder toestemming van de opvoeder.
32. Iedereen ontvangt dit kamerreglement bij het verkrijgen van alle officiële documenten. De
opvoeder ontvangt een handtekening dat dit document verkregen en gelezen werd.
33. Uitzonderingen op dit kamerreglement kunnen enkel verkregen worden in overleg met – en na
akkoord van de opvoeder en directie.
34. Wanneer dit kamerreglement niet (volledig) wordt nageleefd, kan de opvoeder in overleg met
de directie de nodige sancties treffen.
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