
 

 
 
 
Onderwerp: gebruik Celelokaal / Celesalon 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Graag maken wij u attent op de mogelijkheid voor uw zoon/dochter om binnenkort gebruik te 

gaan maken van het Celelokaal (Zoom) en/of de Celesalon (Westerlaan).  

 

Op beide locaties is een ruimte gecreëerd die dienst doet als plek waar leerlingen zich terug 

kunnen trekken. Het gaat hierbij om leerlingen die om uiteenlopende redenen een rustige plek 

nodig hebben.   

 

Aan de Zoom is dat het Celelokaal en aan de Westerlaan de Celesalon. Het Celelokaal is vrij 

toegankelijk, maar voor de Celesalon aan de Westerlaan is een sleutel nodig (de claviger aan 

de Westerlaan is beschikbaar om de Celesalon aan te wijzen).  

 

Het Celelokaal en de Celesalon zijn voor een beperkte groep leerlingen toegankelijk. In het 

Celelokaal is vrijwel altijd toezicht aanwezig in de personen van mw. S. van Zon en/of  

mw. W. Kasteleijn. In de Celesalon is verder geen toezicht aanwezig. 

 

Het is van belang om een aantal gebruiksregels af te spreken voor het benutten van de 

Celesalon aan de Westerlaan: 

1. De leerling heeft een sleutel nodig om in de ruimte te kunnen. Deze sleutel is strikt 

persoonlijk en mag niet aan anderen worden uitgeleend. De sleutel kan worden verkregen 

via het Ondersteuningsteam en tegen betaling van een borg van € 25,-. 

2. De leerling is in staat zonder toezicht gebruik te maken van de ruimte. De schoolleiding 

heeft het recht om een leerling met onmiddellijke ingang de toegang te ontzeggen na 

geconstateerde vernielingen, wangedrag of andere ongeoorloofde zaken. 

 

Op onderstaande antwoordstrook kunt u aangeven of uw zoon/dochter gebruik wil gaan 

maken van het Celelokaal en/of de Celesalon. U kunt deze antwoordstrook in (laten) leveren 

bij de receptie aan de Zoom t.a.v. mw. S. van Zon, zorgcoördinator, of gescand via de mail aan 

s.vanzon@celeanum.nl waarna de sleutel verstrekt zal worden.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
mw. S. van Zon  
zorgcoördinator  
s.vanzon@celeanum.nl 
 

 
T.a.v. mw. S. van Zon, zorgcoördinator 
 
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de gebruiksregels van het Celelokaal 
en/of de Celesalon. 
 

Naam  

Ouder van  Klas  

Datum  

Handtekening  
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