
 

Reglement Leerlingenkastjes  
Het reglement Leerlingenkastjes is in samenspraak met de Oudervereniging en de 

Medezeggenschapsraad vastgesteld. 

1. Het Dr. Nassau College verplicht iedere leerling op de vestigingen in Assen, Norg en Gieten  

een leerlingenkastje te huren. 

2. De huur van een leerlingenkastje bedraagt €10,00 per jaar. 

3. De kosten van het leerlingenkastje worden aan iedere leerling in Assen gefactureerd op de 

jaarnota. 

4. De leerlingenkastjes hebben een sleutelslot of een cijfercombinatieslot. 

5. Schoolverlaters moeten de sleutel van het leerlingenkastje inleveren bij de receptie. Zij 

ontvangen hiervoor een kwijting. Niet ingeleverde sleutels zullen in rekening worden 

gebracht (€5,00). Dit ter kwijting van de kosten voor de aanschaf en plaatsing van een nieuw 

slot. 

6. De leerlingenkastjeszijn bedoeld voor het opbergen van zaken die men niet gedurende de 

gehele dag nodig heeft. Het wordt afgeraden om waardevolle spullen in het leerlingenkastje 

te bewaren. 

7. Het Dr. Nassau College aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemdingen uit de 

leerlingenkastjes. 

8. Schades, kapotte sloten etc. moeten direct gemeld worden bij de receptie of hoofdconciërge 

van het gebouw. Het Dr. Nassau College zal zorgdragen voor een snel herstel van het 

leerlingenkastje, dan wel het beschikbaar stellen van een nieuw leerlingenkastje. 

9. Het herstel van schades aan leerlingenkastjes, waarbij opzet in het spel is, zal bij de 

veroorzaker in rekening worden gebracht.  

10. Leerlingen worden verzocht combinaties van sloten dan wel sleutels strikt persoonlijk te 

hanteren in verband met het voorkomen van ontvreemdingen. De verantwoordelijkheid 

hiervoor is aan de leerling zelf. 

11. Het rondhangen in de buurt van de leerlingenkastjes is niet toegestaan. Leerlingen zullen 

hierop worden aangesproken. 

12. Door het Dr. Nassau College zal zo veel mogelijk toezicht gehouden worden op de 

leerlingenkastjes, doch een gegarandeerd 100% toezicht kan niet worden geëist van de 

school. 

13. Van de uitgegeven leerlingenkastjes wordt registratie gevoerd door het Dr. Nassau College. 

14. Het Dr. Nassau College houdt zich het recht voor de leerlingenkastjes te openen indien 

hiervoor gegronde redenen aanwezig zijn. Het openen van een leerlingenkastje zal 

geschieden door twee door de directie aan te wijzen personen, te weten een conciërge en 

een directielid of unitmanager. 

15. De leerling zal in kennis worden gesteld van het openen van het leerlingenkastje, indien 

mogelijk vooraf. 


