
Huisregels/ voorwaarden van de zomerschool 

 

1. De leerlingen van de Mor Ephrem zomerschool dienen twaalf jaar of ouder te zijn. 

2. De kosten van de zomerschool bedraagt € 350,- per leerling per twee weken. 

3. Het inschrijfformulier dient ondertekend te worden door de plaatselijke priester en ouders. 

4. De leerlingen dienen hun zorgverzekeringspas mee te nemen. 

5. Leerlingen met medische achtergrond, medicijn gebruik, dieet of iets dergelijks dienen dit bij 

aankomst aan het secretariaat bekend te maken. 

6. De leerling dient gehoorzaam te zijn aan de bewoners van het klooster en personeel. 

7. Het is niet toegestaan dat de leerlingen zich mengen in zaken van de kloosterlingen of het 

personeel in het klooster. 

8. Het gebruik van sigaretten en alcoholische dranken is ten strengste verboden in het klooster.  

9. Binnen het klooster dient het te allen tijde stil te zijn. Er mag dus niet geschreeuwd, gezongen 

e.d. worden in de gangen. 

10. Het is niet toegestaan te wisselen van slaapkamer zonder toestemming van de leraar. 

11. Om 22.00 uur moet iedereen in zijn slaapkamer zijn.  

12. Kamerbezoeken van medeleerlingen is niet toegestaan. 

13. Het is niet toegestaan dat leerlingen hun bezoekers mee naar de slaapkamers nemen.  

14. Het is niet toegestaan de kamers van de monniken te betreden. 

15. Het is niet toegestaan om in het woongedeelte van de nonnen te komen.  

16. Het is niet toegestaan dat leerlingen voor langere tijd onnodig in de telefoon- en TV-kamer 

verblijven; 

17. Iedere leerling draagt de verantwoordelijkheid om zijn eigen kamer schoon te houden. 

18. De badkamer mag van ……… uur gebruikt worden. Na gebruik dient deze schoon achter 

gelaten te worden. 

19. Het is niet toegestaan dat leerlingen gebruik maken van de machines, gereedschappen of de 

auto’s van het klooster zonder toestemming van de monniken. 

20. De leerlingen mogen alleen het klooster verlaten met toestemming van de leraar. 

21. Tijdens de zaterdag- en zondagavondkerkdienst horen de leerlingen aanwezig te zijn.  

22. De leerlingen moeten zich ordelijk gedragen tijdens de kerkdienst. 

23. Zodra de bel voor het eten gaat, moeten de leerlingen zo snel en zo stil mogelijk aanschuiven. 

Er wordt voor en na het eten gezamenlijk gebeden. 

24. Na het eten zijn de leerlingen verplicht mee te helpen met het opruimen van de eettafel. 

25. De keuken mag door de leerlingen alleen betreden worden met toestemming van de nonnen. 

26. Als de leerlingen willen voetballen op het kloosterplein dienen zij toestemming te vragen aan 

de   leraar. 

27. Het klooster is niet aansprakelijk voor de zoekgeraakte of beschadigde eigendommen. 

28. De leerlingen die zich niet aan de bovenstaande regels kunnen houden, zullen twee keer 

gewaarschuwd worden. Bij de derde waarschuwing wordt hun situatie door de bevoegdheden 

besproken en bestaat er de kans dat ze teruggestuurd worden naar huis. 
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