Uitleg: regels en gebruik opbergkastjes Sweelincklaan

Bij aanvang van het schooljaar is er voor iedereen een opbergkastje gereserveerd. Voor een heel
schooljaar bedraagt de huur € 15,00. Voor een deel van het schooljaar wordt voor een pasje € 2,00
per maand berekend, met een minimum van € 5,00. Na betaling van de huur ontvang je één pasje. Bij
verlies moet een nieuwe pas aangeschaft worden voor € 5,00.

Regels m.b.t. het gebruik:









Je kunt uitsluitend individueel een opbergkastje huren. Het is verboden het opbergkastje te
delen met iemand anders. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het opbergkastje.
Het pasje mag in geen geval doorgegeven worden aan een andere leerling.
Bij onjuist gebruik wordt inlevering van het pasje geëist zonder teruggaaf van de huursom.
Eventuele schade dient te worden vergoed.
Leden van de directie en/of door hen aangewezen personen hebben te allen tijde toegang tot
het opbergkastje Het openen van het opbergkastje gebeurt door twee daartoe bevoegde
personen.
Aan het eind van het schooljaar dienen alle opbergkastjes leeg en schoon te zijn. De pas kan
worden behouden. In het nieuwe schooljaar krijgt iedereen een nieuw opbergkastje
toegewezen.
Bij het verlaten van de school dient het opbergkastje schoon opgeleverd te worden.
Onderling ruilen kan uitsluitend na toestemming van de medewerker die belast is met de
organisatie van de verdeling van de opbergkastjes. De ruil wordt geregistreerd.
Als je je pasje vergeten bent mee te nemen, meld je je bij de conciërge. Per dag wordt het
opbergkastje hooguit één keer geopend door een medewerker van school. Er wordt
bijgehouden hoe vaak een opbergkastje geopend wordt. De leerling moet zich na drie keer
vergeten melden bij de teamleider. Deze beslist wat er verder gebeurt. Een sanctie kan zijn
€ 5,00 boete.

Hoe het pasje te gebruiken:
Het pasje is voorzien van een sticker. Hierop staat je naam, klas en nr. van het opbergkastje.
Het is aan te bevelen om de sticker te verwijderen wanneer je weet waar je opbergkastje zich bevindt.
Het nummer kun je voor de zekerheid in je agenda noteren. Dit alles om oneigenlijk gebruik van de
pas tegen te gaan.
Het pasnummer bestaat uit een kleuraanduiding en twee getallen. De kleuraanduiding staat voor het
hele blok waar jouw opbergkastje zich bevindt. Het eerste nummer staat voor de kolom (bovenaan) en
het tweede nummer staat voor de rij (zijkant) en op het kruispunt vind je jouw kluisje.
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Je houdt het pasje voor de uitlezer en jouw opbergkastje wordt ontgrendeld. Je kunt dan met het
knopje jouw opbergkastje openen. Na gebruik moet je het kastje dicht doen tegelijkertijd wordt je
opbergkastje vergrendeld. Indien je iets vergeten bent, moetje weer je pasje voor de uitlezer houden.

