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HOOP ZET ONS IN BEWEGING!

KAMERREGLEMENT 2020-2021

Onderhoud
 Er wordt schriftelijk een toestandsbeschrijving van de kamer opgemaakt bij de
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.
 Hou je kamer dagelijks proper, netjes en ordelijk.
o Je bed openleggen.
o Afval steeds in de afvalbak of papierbak.
o Geen kledij op de grond, bureau of bed.
 Vuile kledij in de linnenmand of je lege valies.
 Propere kledij in de kast, netjes opgevouwen en gesorteerd.
 Eén keer per week kuis je je kamer op het aangegeven moment. Je vraagt de
opvoeder rustig dit even te willen komen controleren.
 Draag zorg voor je hygiëne. Wekelijks neem je je wasgoed mee naar huis. Je
lakens worden zeer regelmatig ververst (3-wekelijks). Je laat geen vuile was
slingeren op je kamer, steek deze in je linnenmand of lege sportzak/valies. De
kasten liggen steeds netjes. Verlucht je kamer geregeld. Let op! Een onfrisse kamer
zorgt voor commentaar uit de groep.
 Wanneer je je kamer verlaat, doe je het licht uit, sluit je de waterkraan, doe je je
raam dicht, zet je de muziek af, zet je de verwarming op laagste stand (winter)
of uit (alle andere seizoenen), haal je alles uit de stopcontacten.
 We laten ’s nachts geen opladers in de stopcontacten steken.
Privacy en eigenheid
 Jij alléén komt op deze kamer. De gang van de kamers is niet de aangewezen
plaats voor een lange babbel. Als je op je kamer bent gaat de deur niet op slot
(veiligheidsmaatregel).
 Andere internen mogen enkel op je kamer in jouw aanwezigheid na
uitdrukkelijke toestemming van de opvoeder, de deur moet geopend blijven.
 Enkel internen uit je eigen bubbel mogen bij jou op de kamer komen.
Omgekeerd geldt dan uiteraard ook dat jij enkel bij internen uit je eigen bubbel
op de kamer mag gaan.
 Deze kamer moet een ruimte zijn waarin je je goed voelt. Foto’s en kunstwerkjes
mag je ophangen op het magneetbord. Zorg wel dat dit niet aanstootgevend is.
Op de deur, op het behang, de ramen of het schilderwerk kleef je niets.

 Tapijtjes zijn toegestaan en gezellig uiteraard.
 Je mag gerust een bureaulamp en een kleine muziekinstallatie meebrengen.
Zware stroomverbruikers, verwarmingstoestellen, haardrogers, stijltangen,
kookplaten, TV’s, waterkokers en koelkasten worden niet toegelaten. Deze
opsomming is niet limitatief.
 Op de kamer worden geen huisdieren gehouden. Uitzonderingen kunnen enkel
toegestaan worden door de beheerder.
Gedrag op je kamer
 Wanneer je op je kamer bent, is je deur nooit gesloten (veiligheidsmaatregel).
 Je kamer is een studie- en 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. Om 22u15
(1ste graad), 22u30 (2de graad) en 22u45 (3de graad) gaan de lichten uit en wordt
van jou verwacht dat je slaapt.
 Wanneer je muziek luistert op je kamer, is die daarbuiten niet te horen. Gebruik
desnoods een hoofdtelefoon (je koopt zelf een exemplaar).
 Er wordt in geen geval gerookt op de kamer!
 Het gebruik en bezit van alcoholische dranken, flessen (ook lege flessen) is niet
toegelaten.
 Uiteraard zijn alle vormen van verdovende middelen (medicatie e.d.) op je
kamer niet toegelaten. Medicatie wordt bewaard in de EHBO kamer of bij de
medicatieverantwoordelijke. Verkopen, verdelen, gebruiken of bezitten van
drugs wordt als een zware fout bestempeld.
 Koken op je kamer is niet toegestaan.
Gedrag in de gang
 In de gang is het steeds rustig (niet roepen, lopen, spelen,...), zeker wanneer de
lichten gedoofd zijn, want dan wordt er verondersteld dat het merendeel van
de internen proberen te slapen.
 We storen de anderen niet: niet tijdens de studie, noch op andere momenten,
tenzij we hiervoor uitdrukkelijk de toelating kregen door de opvoeder.
Rondwandelen is tijdens de studie uit den boze.
 Je draagt hier steeds een mondmasker.

Praktisch
 Iedereen ontvangt een sleutel van zijn kamer. Bij verlies betaal je 25,00 euro.
 De jongens komen niet in de gang van de meisjes en de meisjes komen niet in de
gang van de jongens. Indien wel gebeurt volgt er een schorsing!
 Je kan maximum 1GB per dag down- of uploaden. Bij misbruik van het internet,
kan deze tijdelijk voor jou afgesloten worden.
 Iedereen ontvangt dit kamerreglement bij het verkrijgen van alle officiële
documenten. Dit is een aanvulling bij het internaatreglement.
 Uitzonderingen op dit kamerreglement kunnen enkel verkregen worden in
overleg met - en na akkoord van de opvoeder EN de beheerder.
 Wanneer dit kamerreglement niet (volledig) wordt nageleefd kan de opvoeder
in overleg met de beheerder de nodige sancties treffen.
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