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Ons internaat
welkom op het internaat van Campus Wemmel !
Beste ouders
Beste intern(e)
Het doet ons plezier dat je gekozen hebt voor ons internaat.
Ons hele internaat team zal zich dagelijks inzetten om je optimaal te begeleiden.
Terecht verwacht je van ons internaat een goede begeleiding, een respectvolle omgeving en een pluralistisch
geïnspireerde opvoeding.
Dit reglement / model leefregels brengt je op de hoogte van het reilen
en zeilen in ons internaat en de rechten en plichten die de internen en
hun ouders hebben. Dit is een onderdeel van ons globaal
internaatswerkplan. Vanaf deel 2 van ons internaatswerkplan begint het
voor jullie en jullie ouders.
Als ouders draag je de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding
van je kind(eren). Wij hopen dan ook dat je hen zal aanmoedigen om de
gemaakte afspraken na te leven, en rekenen erop dat we jullie mogen
ontmoeten tijdens al onze oudercontacten.
Waar in dit model verwezen wordt naar de ouders, bedoelen we ook de
meerderjarige intern (die autonoom kan optreden) of de personen die de
minderjarige intern in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.
Bij het verzamelen van gegevens van de intern respecteert het internaat
de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
Bij het opstellen van dit model van internaatsreglement werd maximaal
rekening gehouden met de rechten van de minderjarige. Op die manier
wil het GO! de rechten van alle internen vertalen in de dagdagelijkse
werking van het internaat.

Dit model van reglement / leefregels internaten is terug te vinden op onze website.
www.internaatcampuswemmel.com
We hopen goed te kunnen samenwerken met jullie en we danken jullie voor het vertrouwen in ons internaat team.
Welkom in ons internaat !!
Kris Baten
Beheerder Internaat Campus Wemmel

een weekverblijf op het internaat
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een weekverblijf op het internaat
Een weekverblijf in het internaat is iets unieks, al zou je dat misschien niet zo meteen gaan denken. Het staat synoniem
voor groepsgeest, teamverband, samenwerking en samenhorigheid. Zowel tijdens de studie, in de refter, als tijdens de
ontspanning. Wie met een open geest naar het internaat komt, ziet inderdaad een nieuwe boeiende wereld voor zich
opengaan. Eén voorwaarde om te slagen: je moet er constructief aan meewerken, je open stellen voor ideeën van
anderen en elementaire afspraken aanvaarden.
Op die manier maak je er niet alleen een boeiend verblijf van waaraan je later nog met veel plezier zult terugdenken,
maar ook je studieresultaten zullen ongetwijfeld verbeteren. Kortom, je meet je hier een belangrijk stuk van je eigen
volwassenvorming aan.
Aan dit alles willen wij, beheerder en personeel, ten volle meewerken. Samen maken wij er hier een “tweede thuis” van.
Jongeren helpen in hun vorming tot “volwassen worden” is onze opdracht. Dit geldt niet alleen voor het begeleiden van
hun studies, maar vooral voor het uitbouwen van hun persoonlijkheid. Onze opdracht bestaat erin gezamenlijk te werken
aan items als:

- Zelfstandigheid
- Mondigheid
- Creativiteit
- Zelfdiscipline
- Positieve sfeer
- Openheid van geest
- Verdraagzaamheid
- Bereidheid tot samenwerking
- Waardering en respect opbrengen voor jezelf en
anderen
- Zorg dragen voor eigen en andermans materiaal

hoe kan ik het internaat bereiken ?
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hoe kan ik het internaat bereiken ?
Je bereikt het internaat met de wagen: komende van:

Antwerpen: A12 – afrit “Meise – Plantentuin” – rond punt Drijpikkel
Leuven: grote Ring richting Gent – over viaduct Vilvoorde – afrit 7 A12 (richting Strombeek, dan richting Meise –
Drijpikkel) of afrit 8 Wemmel – Heizel (Expo)
Mechelen: E10 – grote Ring richting Gent – over viaduct Vilvoorde – afrit 7 of 8
Brussel:

- via Tentoonstellingslaan, onder de ring door, Brusselsesteenweg
- via Rode Kruislaan, onder A12 door, Meiselaan, Drijpikkel

Gent: grote Ring richting Antwerpen – afrit 9 Wemmel/AZ Jette of afrit 8 Wemmel Heizel (Expo).

kamers
Aan elke intern wordt een bemeubelde één -of tweepersoonskamer ter beschikking gesteld waarvan de inrichting
behouden blijft. Het verplaatsen van het meubilair is NIET toegestaan. Tijdens de vakantieperiodes van het schooljaar
heeft de intern geen recht op haar/zijn kamer, zodat deze in principe ter beschikking kan gesteld worden aan derden.
De kamers zijn bedoeld als verblijf- en studeerruimte voor de interne leerling. Vergaderingen en andere activiteiten
dienen plaats te vinden in de daartoe bestemde lokalen. Behoudens de gevallen waarin dit expliciet wordt toegelaten, is
het verblijf op de kamer alleen toegestaan in de periodes wanneer er toezicht is.

Indeling van de kamers
De intern zal kunnen beschikken over :
- een bureel met bureaustoel
- een kast met ruimte voor bagage / reiszak / kledij & schoenen
- een kleerhanger aan de deur
- een bed (incl. lattenbodem & matras)
- een lavabo + spiegel
Er vlug bij zijn, zo vlug mogelijk inschrijven is dus de boodschap. Het aantal kamers is beperkt. :
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- jongens : 42 slaapplaatsen
- meisjes : 22 slaapplaatsen

Toewijzing van de kamers
We proberen rekening te houden met alle wensen van onze internen . De kamers zullen toegewezen worden :
in volgorde van inschrijving;
na betaling van een waarborg;
op basis van het overleg door het internaatsteam.
Het internaatsteam heeft uiteindelijk de eindbeslissing over de kamerindeling!

Grondplannen van de kamers
Eenpersoonskamer

Tweepersoonskamer (Large)

Tweepersoonskamer (X-Large)
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Onderhoud van de kamers
In jouw kamer ben je zelf verantwoordelijk voor:
het luchten van je kamer;
het kuisen van je lavabo;
het leegmaken van je vuilbak;
het opruimen van je bureau en je kasten;
het opmaken van je bed.
De internen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun spiegel en lavabo. Daarvoor wordt
schoonmaakmateriaal voorzien per verdieping.
De leerlingen moeten op het daartoe voorziene moment alles van de grond plaatsen zodat het onderhoudspersoneel vlot
kan poetsen. Indien dit niet wordt gedaan wordt de kamer niet gepoetst.
De intern meldt onverwijld aan het opvoedend personeel ieder technisch probleem m.b.t. de kamer of de
gemeenschappelijke lokalen.
Eigen donsdeken + overtrek, kussen + sloop, hoeslaken en matrasbeschermer (plastiek) moet je zelf meebrengen !
Ververs wekelijks je handdoeken en washandjes en neem ook elke vrijdag je wasgoed mee naar huis !

Staat van bevinding van de kamers
Bij aankomst van een intern wordt een “staat van bevinding” opgemaakt van de kamer. Dit document geeft de algemene
staat van de kamer weer. Volgende zaken worden hierin vermeld :
- Deur + deuromlijsting + slot + kruk
- Kast
- Spiegel
- Wastafel (kraan, tafel, stop)
- Matras & lattenbodem
- Bureau + bureaustoel
- Witte muren & plafond
- Groene muren & kleine grijze muur
- Witte radiator
- Vloer
- Venstertablet + raam + gordijnen
De intern is verplicht opmerkingen omtrent bovenstaande items te noteren. Het document zal worden opgemaakt en
ondertekend door de opvoeder en de meerderjarige intern of zijn ouders.
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Bij vertrek van een intern zal de beginstatus van de kamers worden overlopen. Eventuele wijzigingen worden genoteerd
en aangerekend (of van de waarborg gehouden)

Waarborg kamers (& sleutel)

Nadat de inschrijvingsformulieren in het bezit zijn van de administratie , zal er een factuur worden opgestuurd voor een
waarborg van de kamer ten bedrage van € 300. Op het einde van het schooljaar zal de waarborg worden terugbetaald of
in mindering gebracht worden van de laatste factuur. In beide gevallen geldt dit enkel indien er geen openstaande
facturen meer zijn en indien er geen schade is in de kamer !
Naast de waarborg van de kamer moet een intern ook een waarborg betalen voor de sleutel van zijn kamer. Deze
waarborg bedraagt 20€ . Bij het verlaten van de kamer wordt deze waarborg terugbetaald.

Waarborg laadstations
Voor alle 1ste en 2de jaars of bij uitdrukkelijke vraag van de ouders kan een "laad" - dockingstation worden gebruikt
tijdens de nacht.
De interne krijgt een eigen sleutel en blijft hiervoor verantwoordelijk tijdens zijn verblijf .
Hiervoor zal een waarborg worden gevraagd van 20 €. Bij het verlaten van de kamer wordt deze waarborg terugbetaald.
Elke locker wordt voorzien van een naamkaartje.
Per verdieping worden er 2 kasten op wieltjes voorzien. Deze laadstations zullen s’avonds worden opgeladen in de bar
(1ste verdieping) en de berging (2de verdieping)

PPGO!
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PPGO!
Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige,
zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een diverse samenleving.
Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
(PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind.
Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het GO!
Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen. Het biedt een referentiekader waarbinnen het handelen vorm
krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en meer verdergaand wil het PPGO! ook een dynamiserende
richtingwijzer zijn om het handelen te inspireren.
Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een tweevoudige kernopdracht: de
individuele en persoonlijke ontwikkeling van lerenden begeleiden en ondersteunen enerzijds, en bijdragen aan het
samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. De individuele en de maatschappelijke dimensie van het
opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden als een geïntegreerde uitdaging en
opdracht.
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. Binnen dit kader
ontwikkelt ons internaat zijn eigen werkplan.
De internaten van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn
bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te
coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en
van ons internaat in het bijzonder.

Missie en visie
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Missie en visie
Ons doel is internen optimaal te begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame,
creatieve, positief kritische jongeren.
Onze begeleiding bestaat uit studiebegeleiding en persoonlijkheidsvorming.
Ons internaatteam is een partner in de opvoeding waarbij ieder zijn rol opneemt (intern, ouders, school). Het internaat
biedt de nodige structuur en een veilige omgeving waardoor de intern er zich thuis kan voelen.
Het internaat heeft ook een pedagogische functie; het biedt studiebegeleiding, laat internen kennismaken met
kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten om de eigen talenten en interesses te ontdekken en stimuleert de
persoonlijkheidsvorming. Internen leren er essentiële sociale vaardigheden.
Het internaat geeft de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om het onderwijs te volgen naar keuze in kwaliteitsvolle en
adequate pedagogische omstandigheden.
Internaten leveren een belangrijke bijdrage aan de zorgbreedte die het onderwijs aanbiedt en voor de realisatie van
gelijke onderwijskansen. Het internaat is een volwaardige serviceverlenende instelling binnen het onderwijslandschap.
De GO! internaten van de Vlaamse Gemeenschap staan voor deze waarden:
kwaliteit waarborgen door professionaliteit, zowel op pedagogisch vlak als naar opvoedingsondersteuning.
innovatie en creativiteit: streven naar verbetering door vernieuwing.
participatie: het internaat draagt participatie en inspraak hoog in het vaandel.
neutraliteit: eerbied voor de ideologische, filosofische opvatting van de internen en hun ouders binnen de krijtlijnen
van het neutraliteitsbeginsel. Het internaat heeft respect voor de eigenheid van de internen.
oog voor de maatschappelijke werkelijkheid: internen voorbereiden op deelname aan de actuele samenleving en
stimuleren van het sociaal engagement.
totale persoon: vanuit een holistische benadering stimuleren de internaten de totale persoonlijkheidsontwikkeling.
waarborgen van de rechten van de minderjarige: het internaat implementeert in alle aspecten van zijn werking de
bepalingen van het kinderrechtenverdrag.

Neutraliteit
Mensen van alle overtuigingen zijn welkom in ons internaat en hun eigenheid wordt er gerespecteerd.
Elke intern heeft recht op respect voor zijn persoonlijke levenssfeer.
Het internaatteam gaat op respectvolle wijze om met elke politieke, filosofische, ideologische of religieuze overtuiging en
seksuele geaardheid. Het internaatteam waakt erover dat internen respectvol met elkaar omgaan.
Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het evenwel in ons internaat niet toegelaten om
levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het
verbod is van toepassing tijdens alle activiteiten, zowel binnen als buiten de internaatmuren. Het verbod geldt voor alle
residenten van het internaat.
Het internaat controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen
overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.

Organisatievorm
Het ingebouwd internaat
Ingebouwde internaten maken integraal deel uit van de school waaraan zij zijn gehecht. Het instellingshoofd is de
directeur van de onderwijsinstelling waarvan het internaat afhangt.
Het beheer van het ingebouwd internaat behoort tot de bevoegdheid van de directeur van de school waaraan het
internaat is gehecht en wordt waargenomen door de beheerder.
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Internaatteam
Ons internaat team staat niet alleen klaar om je te helpen bij de studiebegeleiding, maar we doen ook ons best om je een
“thuis-gevoel” te geven.
Het internaat moet een tweede thuis zijn waar je:
in groep kan samenwerken;
mag opkomen voor je rechten én voor elkaar;
een eigen mening mag vormen;
samen plezier mag maken;
ruim voldoende kan studeren om te slagen op school en in het leven.
We hebben aandacht voor alle aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling.

Ons internaat team bestaat uit:
- Dhr. Kris Baten (beheerder),
- Mevr. Segers Myriam (administratief medewerker)
- en een team van opvoeders.

Je kan ons bereiken op volgende manieren :

- Via telefooncentrale : 02/456.01.01
- Via rechtstreeks nr. : 02/456.01.08
- Secretariaat internaat : 02/451.21.53 (Myriam Segers)
- GSM opvoeders internaat : 0475/44.93.00
- Briefwisseling : Zijp 14-16, 1780 Wemmel
- E-mail Beheerder : kris.baten@campuswemmel.be
- E-mail Secretariaat : myriam.segers@campuswemmel.be
- E-mail Opvoeders : opvoeders.internaat@campuswemmel.be
- Site :

www.internaatcampuswemmel.com

U kan ook verdere info vinden op onze instagram, tik tok en facebook-pagina "Internaat Campus Wemmel".De pagina
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liken is uiteraard heel leuk !
Het internaat Campus Wemmel is administratief verbonden aan het GO ! TA van Campus Wemmel.

Bestuur
De scholengroepen en de Raad zijn de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs (hierna ‘GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap’ genoemd).
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die elkaar aanvullen, maar
elk hun eigen bevoegdheden hebben:
Op het lokale niveau worden de internaten bestuurd door een directeur (ingebouwd internaat) of door de beheerder
(autonoom internaat). Het dagelijks beheer gebeurt door de internaatbeheerder.
Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een
algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.
Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.
De Scholengroep 9 Ringscholen wordt bestuurd door een raad van bestuur die voor het schooljaar 2020 - 2021 bestaat uit
:
Carla Nelissen : voorzitter
Marc Deroover : ondervoorzitter
Marthe Pierco : raadslid
Françoise Faucheux : raadslid
Kaat Van Bellingen : raadslid
Dirk Opdebeeck : raadslid
Caroline De Mulder : raadslid
Pieter Van Hecke : raadslid
Emmanuel Reynaerts : raadslid
De raad van bestuur is te bereiken op het volgende adres :
Raad van bestuur Scholengroep 9
Nieuwstraat 122 A
1730 Asse
De dagdagelijkse leiding van de scholengroep is in handen van de algemeen directeur. De algemeen directeur voor het
schooljaar 2020 - 2021 is mevrouw Patricia Van Eekenrode.
Ze is te bereiken op het volgende adres
algemeen directeur scholengroep 9
Nieuwstraat 122 A
1730 Asse
tel 02/462.31.30
mail : patricia.van.eekenrode@ringscholen.be
Het centrale niveau kan bereikt worden op het volgende adres
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
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Telefoon: 02 790 92 00
Fax: 02 790 92 01
E-mail: info@g-o.be
Website: http://www.g-o.be
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Inschrijving
Inschrijving in het internaat
algemeen
Het internaat van de Campus Wemmel stelt internaatskamers ter beschikking
van de leerlingen van het basisonderwijs (vanaf 10 jaar) en secundair onderwijs.
Wie zich wil inschrijven vult het inschrijvingsformulier correct en duidelijk in en
het wordt ondertekend door de ouders of voogd. Door deze inschrijving verklaart
men zich akkoord met het internaat reglement, waarvan men een verkorte kopie
op papier ontvangt.

De volledige versie van het internaat reglement vindt men op de website ! Een inschrijving van een intern in een internaat
geldt voor de duur van één schooljaar en wordt jaarlijks vernieuwd door het onderschrijven van een nieuw
(her)inschrijvingsformulier

een intern is pas definitief ingeschreven in het internaat :
na het ondertekenen van het (her)inschrijvingsformulier
na ondertekening “Voor akkoord” van het internaat reglement en leefregels door ouders, intern en beheerder
wanneer de waarborg betaald is.
De betrokken personen en de intern krijgen op hun verzoek toelichting bij het reglement/leefregels.
Indien een achterstand van 2 maanden kostgeld opgelopen wordt, behoudt de directie / de beheerder zich het recht om de
intern uit het internaat te verwijderen. Dit zal gebeuren via een aangetekend schrijven.
Indien de intern reeds een waarborg heeft betaald in een vorig schooljaar , wordt deze waarborg (indien deze werd
vrijgegeven, en alle facturen werden betaald) genomen als waarborg voor het volgende schooljaar.
Indien na een inschrijving een dossier wordt geannuleerd vóór de aanvang van het schooljaar (leerling wordt
uitgeschreven) zal een administratie kost van 100 € worden aangerekend.

aanrekening bij een inschrijving ( wanneer inschrijvingsdatum in het midden van een maand
valt )
Vanaf de eerste officiële dag dat de intern aanwezig is in het internaat wordt 15 € aangerekend per dag openstelling van
het internaat tot het einde van de maand

wanneer kan men zich inschrijven?
Iedere schooldag tijdens de schooluren (9u. tot 14u.)
Van 1 juli tot 10 juli (weekdagen van 10u. tot 18u. en zaterdag van 10u. tot 13u.)
Vanaf 16 augustus (weekdagen van 10u. tot 18u. en zaterdag van 10u. tot 13u.)
Of na afspraak met opvoeders of beheerder
Indien men zich inschrijft in de loop van het schooljaar, dan zal de eerste maand gefactureerd worden in functie van
het aantal dagen aanwezigheid x 15 €/dag.
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het internedossier

Er wordt van elke intern een dossier bijgehouden. Dit dossier bevat alle relevante informatie die het mogelijk maakt de
intern zo goed mogelijk te begeleiden. Het dossier wordt zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard.
De intern heeft altijd het recht om zijn/haar eigen dossier in te zien. Indien nodig, krijgt de intern toelichting over de
gegevens die over hem/haar worden bijgehouden. De intern heeft het recht om een eigen versie te geven van de feiten
vermeld in zijn/haar dossier en hij/zij kan zelf documenten laten toevoegen.

Weigering tot inschrijving
Een intern kan in volgende gevallen geweigerd worden in het internaat:
weigering inschrijving;
weigering herinschrijving omdat de kostgelden van het voorafgaand schooljaar niet volledig betaald zijn;
weigering tot herinschrijving na de definitieve verwijdering in het internaat;
wegens een niet-akkoordverklaring met een gewijzigd internaatreglement.

welke documenten moet u meebrengen bij een inschrijving
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welke documenten moet u meebrengen bij een inschrijving
een kopie van het geldig inschrijvingsbewijs in de school;
een kopie van identiteitskaart van de ouders en uw zoon/dochter
kopie laatst behaalde rapport;
2 kleefbriefjes van de mutualiteit;
medische gegevens en een overzicht van de eventueel te nemen medicatie;
onderdeel 3 van het inschrijvingsdossier ingevuld en ondertekend door de arts. Vóór 1 september wordt het
document betreffende het toedienen van medicatie door de ouders (voogd) en: of arts ingevuld en ondertekend
terugbezorgd aan de internaatbeheerder. Internen die reeds vorig jaar waren ingeschreven mogen dit document
gebruiken onder voorwaarde dat er geen wijziging is in de medische toestand van uw zoon of dochter.
een recente pasfoto;
een foto (11,5 cm x 17 cm) om in kadertje te hangen aan jouw deur;
leeftijdsgebonden toelatingen;
een volledig en correct ingevuld (her) inschrijvingsformulier
verklaring akkoord internaatreglement/leefregels;
verklaring van de ouders / voogd met de verbintenis het verblijf op het internaat te betalen (onderdeel van
inschrijvingsbundel).
naam en polisnummer familiale verzekeringsmaatschappij;

De ouders moeten bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen.
De inschrijving in het internaat is geldig voor één schooljaar, m.a.w. men moet zich jaarlijks opnieuw inschrijven.
Het (her)inschrijvingsformulier wordt ondertekend door minimum één ouder.

Uitschrijving
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Uitschrijving
Verlaat je als intern definitief het internaat, dan dien je aan het internaat een schriftelijke bevestiging tot uitschrijving te
overhandigen. Dit kan ook via mail gebeuren ! Deze schriftelijke bevestiging moet worden ondertekend door je ouders, of
door jezelf, indien je meerderjarig bent.

Enkel op volgende momenten kan uitgeschreven worden :
vóór elke schoolvakantie (herfst, kerst, krokus & paasvakantie) (zonder opzegkosten)
automatisch bij definitieve uitsluiting in het internaat of school, eventueel vooraf gegaan door een preventieve
schorsing (vanaf de 1ste officiële schorsing dag) (zonder opzegkosten)
bij onderling akkoord :
mits betaling van 250 € verbrekingsvergoeding
er wordt een afrekening gemaakt op basis van het aantal effectieve dagen openstelling van het internaat
(zonder vakantiedagen & weekends) ongeacht de aan of afwezigheid van de intern. Afwezigheden vanaf 5
schooldagen wegens ziekte en stagedagen worden in mindering gebracht
de uitschrijvingsdatum is de dag van ontvangst van de schriftelijk gehandtekende uitschrijving of ontvangst
van mail. Deze dag wordt niet meegerekend in de eindafrekening
bij een lockdown kan de algemeen directeur beslissen het internaat te sluiten, bijgevolg kunnen de internen
automatisch worden uitgeschreven (zonder verbrekingsvergoeding).

Volgende administratieve stappen moeten in orde worden gebracht bij uitschrijving:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

schriftelijke bevestiging van uitschrijving , eventueel met vermelding van de motivering.
vereffening van het openstaand saldo kostgelden
ondertekening van de uitgaande plaatsbeschrijving door interne en/of ouder en teamlid van het internaat
eventueel betaling herstellingskosten van kamer (cfr plaatsbeschrijving bij vertrek)
teruggave sleutel van de kamer + ontvangst waarborg sleutel
terugbetaling van waarborg
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Internaatkosten

Kostgeld en huurgeld
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Kostgeld en huurgeld
algemeen
Het bedrag van het kostgeld/huurgeld wordt jaarlijks vastgelegd door
de Raad van Bestuur van de scholengroep. De prijs kan elk jaar
aangepast worden aan de schommelingen van het indexcijfer en
andere kostprijsbepalende elementen.
Het kostgeld wordt forfaitair bepaald op € 280 per maand x 10
maanden = € 2800 . Met de bepaling van dit forfaitair kostgeld werd
rekening gehouden met de schoolvrije dagen , schoolvakanties en
dagen waarop het internaat gesloten is.

De betaling van het kostgeld kan gebeuren op 2 manieren :
Eenmalige betaling dan krijgt u 2 facturen :
- 1ste factuur van september tot december --) € 1120 (met creditnota vanaf
5 schooldagen van ziekte met doktersattest of attest van stage)
- 2de factuur jan tot juni --) € 1680 (met creditnota vanaf 5 schooldagen van
ziekte met doktersattest of attest van stage)
Maandelijks (met creditnota vanaf 5 schooldagen van ziekte met doktersattest of
attest van stage)
De facturen moeten betaald worden vóór de aanvang van de nieuwe maand !

Verrekeningen in min gebeuren:

- Vanaf 5 schooldagen opeenvolgende ziekte op basis van het doktersattest wordt 15 € in mindering gebracht per dag
ziekte
- Bij uitsluiting uit de school of internaat van meer dan 5 opeenvolgende dagen wordt 15 € in mindering gebracht per
dag afwezigheid
- Stagedagen worden per dag afwezigheid 15 € in mindering gebracht (wanneer er geen overnachting is of effectieve
afwezigheid in het internaat)
- Bij uitzonderlijke sluitingen van het internaat wegens lockdown goedgekeurd door Raad Van Bestuur van de
Scholengroep
Er zijn GEEN verrekeningen op dit forfaitair kostgeld :

-

Wegens een tuchtmaatregel op het internaat of school bij minder dan 5 opeenvolgende dagen uitsluiting.
Wanneer de intern niet meegaat op activiteit
Wanneer de intern zijn maaltijd niet consumeert
Wanneer de intern naar huis gaat studeren tijdens de examens
Wanneer de intern naar huis gaat tijdens de deliberatieperiode

het kostgeld / huurgeld omvat
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het kostgeld / huurgeld omvat
Wat zit in dit forfaitair kostgeld inbegrepen :
De huisvesting en alle nutsvoorzieningen (verwarming, elektriciteit, water) van een 1 of 2 persoonskamer
Onderhoud van de kamer (1 poetsbeurt per week, kleine herstellingen excl. schadegevallen,…)
Ontbijt, middagmaal, avondmaal, vieruurtje, avondsnack,….
Vervoer naar uitstappen
Inkomgelden bij woensdagmiddagactiviteiten
Internetgebruik (enkel voor schooldoeleinden binnen bepaalde periodes)

Wat zit niet inbegrepen in dit forfaitair kostgeld :
Opruim van kamer (kledij, bureel, schoenen,…)
Extra vergoeding voor 2 daagse (1 x per schooljaar : bus & inkom) (richtprijs : € 50)
Schadegevallen aan de infrastructuur van het internaat

betalingsmodaliteiten voor het kostgeld
De betaling van het kostgeld moet gebeuren op 2 volgende tijdstippen :
1. Bij eenmalige opmaak van factuur in september en januari : betaling vóór 15 september en vóór 15 januari.
2. Bij maandelijkse opmaak van factuur vóór de aanvang van de nieuwe maand.

Bij het niet betalen van de waarborg van de kamer ten bedrage van € 300 is de inschrijving in het internaat ongeldig
en wordt de kamer vrijgegeven.
De vergoedingen worden gestort of overgeschreven op rekeningnummer IBAN BE 25 0682 3102 0782 met BIC
GKCCBEBB van de Campus Wemmel, Zijp 14-16 te 1780 Wemmel na ontvangst van de factuur, met vermelding van
de gestructureerde mededeling op het overschrijvingsformulier en dit binnen de 15 dagen.
Indien een achterstand van 2 maanden kostgeld opgelopen wordt, behoudt de directie / de beheerder zich het recht
om de interne uit het internaat te verwijderen.
Vanaf de tweede maandag na het verzenden van het eerste aangetekend schrijven i.v.m. de niet betaling van het
kostgeld kan de leerling de toegang tot het internaat geweigerd worden, behalve wanneer het verschuldigd bedrag
binnen de gestelde termijn op onze rekening werd overgeschreven of wanneer een bewijs van betaling wordt
voorgelegd.
De kosten die gepaard gaan met het versturen van herinneringsbrieven (€ 3) of aangetekende zendingen (€ 6) of de
eventuele procedure om achterstallige kostgelden te innen, kunnen aangerekend worden op een nieuwe factuur.
Vóór 1 september wordt het document betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid tot betaling van de internaat
vergoeding door de ouders (voogd) ingevuld en ondertekend terugbezorgd aan de internaat beheerder.
Bij niet-betaling kunnen de vergoedingen worden ingevorderd vanaf de eerste dag van de periode waarvoor zij
verschuldigd zijn.
Na de examenperiode (december & juni) hebben gedurende de laatste week de deliberaties, alsook de uitgestelde
examens voor de tijdens de examenperiode wegens ziekte afwezige leerlingen plaats. Er wordt bijgevolg geen les
gegeven. Het internaat blijft echter toegankelijk voor alle internen zowel vóór de deliberatieperiode voorafgaand
aan de kerstvakantie als vóór de deliberatieperiode voorafgaand aan het groot verlof. Dit is wel met uitzondering
van de 2 dagen waarop het internaat gesloten zal zijn omwille van de 2-daagse die het internaat organiseert tijdens
de maand juni van het schooljaar. Wij verwachten dat alle internen ( met uitzondering van de dagen van de 2
daagse) aanwezig zullen zijn in het internaat. Indien u wil dat uw zoon/dochter het internaat vroeger verlaat,
gelieve ons dat per mail te melden maar we wijzen er wel op dat we verplicht zijn door onze verificatiedienst om
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alle dagen aan te rekenen, zelfs als uw zoon/dochter het internaat vroeger verlaat. Als er geen toestemming
verstuurd wordt per mail, wordt uw zoon/dochter verboden het internaat te verlaten.
Indien de interne leerling in de loop van een schooljaar geen gebruik maakt van het internaat wegens een externe
stage, worden de vrijgekomen dagvergoedingen terugbetaald of in mindering gebracht, mits aflevering van een
stageformulier te verkrijgen op het secretariaat van het internaat en ingevuld door de stageleider.
De dagvergoedingen m.b.t. de dagen afwezigheid wegens ziekte worden terugbetaald op voorwaarde dat deze
afwezigheid minimum 10 opeenvolgende schooldagen omvat en gestaafd wordt door een medisch attest. Zo snel
mogelijk bij zijn/haar terugkomst bezorgt de interne leerling een kopie van dit medisch attest op het secretariaat
van het internaat, en dit ten laatste op het einde van de maand volgend op de ziekte.
In uitzonderlijke omstandigheden kan een korte afwezigheid, met een maximum van 5 dagen, mits voorafgaand
verzoek, wegens familiale, sociale of andere omstandigheden op het internaat worden toegestaan door de
beheerder. Deze afwezigheid wordt WEL aangerekend.
Een deeltijds verblijf op het internaat kan enkel worden toegestaan door de beheerder. Op basis van een
attestering door ouders / beheerder worden de dagen van aanwezigheid aangerekend.
Alle uitstappen (uitgezonderd 2-daagse uitstap ) uitgaande van het internaat zijn in de prijs inbegrepen. (bioscoop,
zwemmen, bowling, muurklimmen...) Zowel ingangsprijs als vervoer.
Eventuele uitgaven voor de dokter e.d. worden gefactureerd. Men kan het bedrag enkel betalen via overschrijving.
Uitzonderingen op bovenstaande regels kunnen enkel worden toegestaan mits goedkeuring van de Raad Van
Bestuur van de Ringscholen “Asse Wemmel Halle”.
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Jaarkalender
Evenementen en actviteiten

Bij het begin van het schooljaar krijgt iedere ouder / intern de afgedrukte jaarkalender van het internaat.
De kalender kan u ook terugvinden op onze site https://www.internaatcampuswemmel.com
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Openstelling en dagindeling
openstelling van het internaat
Het internaat is elke maandag open om 7u.45 en sluit elke vrijdag om 17u.30
Op zondag is het internaat gesloten !
Raadpleeg regelmatig onze kalender op de site www.internaatcampuswemmel.com

dagindeling in het internaat basis onderwijs
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dagindeling in het internaat basis onderwijs

Uurrooster vóór school
7.30u.
7.50u.
8.15u.

Bij het eerste belsignaal : wakker worden, kledij aandoen, iedereen blijft op zijn kamer en blijft rustig
Eten. Medicatie niet vergeten!
Transport naar school

Uurrooster na school
15.45u.
Aankomst op internaat + 4 uurtje
16u.
Verzamelen in de refter om naar boven te gaan
17.00 u. tot 17.45u.Gezamenlijke studie
17.45u.
Eten
18.10u.
Gezamenlijke ontspanning
19.30u.
Nemen van douche +avondsnack
20u.
Overlopen beloningssysteem + eventueel langer opblijven
20.15u. of 20.30u.Slapen gaan
20.30u.
Lichten uit

dagindeling internen 1ste, 2de & 3de graad secundair onderwijs
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dagindeling internen 1ste, 2de & 3de graad secundair onderwijs

Uurrooster vóór school
7.30u. bij het eerste belsignaal : controle van de kamers of alle internen wakker en aanwezig zijn,douchen, aankleden,
iedereen blijft op zijn kamer en moet rustig blijven.
7.35u.
7.50u. - 8.25u.
8u.05u. de leerlingen moeten in de refter aanwezig zijn.
8.25u. de leerlingen verlaten het internaat om naar school te gaan.
12u.10-12u.50 verplicht middagmaal
Alle gangen worden gesloten om 8u. Alle leerlingen moeten naar buiten gaan.
Wie ziek is, belt naar huis; anders ga je naar school. Het externaat wordt op de hoogte gebracht wie ziek is en wordt
afgehaald.

Uurrooster na school
15.30u. of 16.20u.

Vieruurtje en vrije studie of ontspanning.

10 minuten na het beëindigen van de lessen moet iedereen op het internaat aanwezig zijn.
Men blijft in geen geval op de speelplaats rondhangen.
17u.-17u.45 Verplichte studie ( gezamenlijk/individueel)
17u.45 Avondmaal
19u.30-20u.30 Verplichte studie
21u.-21u.15 Ontspanning en avondsnack
21u. Iedereen is in het gebouw ( uitz. : mits toelating)
21u.30 Leerlingen van de 1ste graad gaan naar hun kamer
22u. Lichten uit voor de 1ste graad
22u. Leerlingen van de 2de graad gaan naar hun kamer
22u.30 Lichten uit voor de 2de graad
22u.30 Leerlingen van de 3de graad gaan naar hun kamer
23u. Lichten uit voor de 3de graad
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Studieregeling en begeleiding
Studiebegeleiding
In een internaat studeren heeft zo zijn voordelen:
begeleiding: je staat er niet alleen voor, je wordt begeleid en geholpen door ervaren opvoeders;
hulp van je mede-internen: als je met een probleem zit, kan een studiegenoot je het dikwijls heel eenvoudig
uitleggen en je zo weer op dreef helpen;
samenhorigheidsgevoel: met zijn allen studeren werkt stimulerend;
regelmaat: je studeert op vaste tijdstippen;
studiesfeer: binnen een rustig studiemilieu wordt de intern gemotiveerd, en de opvoeder volgt de prestaties op.
Je ouders en de school verwachten dat je studeert in het internaat. Het gaat om het instuderen van je lessen, het maken
van huistaken, het uitvoeren van opdrachten, enz. Dat is niet altijd een gemakkelijke opgave.
Ons internaatteam wil je helpen bij het studeren door een klimaat te scheppen waarin gestudeerd kan worden in de beste
omstandigheden.
Er wordt verwacht dat je tijdens de studiemomenten ernstig werkt en je inspant om te studeren.
De opvoeder volgt je resultaten op, leert je plannen, stimuleert eventueel extra studie of raadt remediëringsoefeningen
aan.
De opvoeders controleren dagelijks je agenda. Als er problemen zijn met je studie kan het internaat je school contacteren
om tot een zo optimaal mogelijke studiemethode en -resultaat te komen.
Slechte schoolresultaten leiden automatisch tot bijkomende studie. Voor wie onvoldoende studeert, kunnen maatregelen
worden genomen.

Studieregeling
algemeen
De leerlingen van de middenschool (1ste graad secundair onderwijs) en leerlingen bovenbouw (2de en 3de graad)
studeren in de studiezaal of in de individuele kamers. In functie van de resultaten (rapport) kan het opvoedersteam
andere studieregelingen voorzien !
De beheerder en de opvoeders krijgen de rapporten ter inzage zodat zij het studieverloop van de internen op de voet
kunnen volgen en begeleiden waar nodig.
Goede resultaten en een aangename omgeving ... dat willen we allemaal!
Rust en stiptheid zijn tijdens de studie elementair voor een goede werking en goede resultaten. Overtreding van dit
principe zal dan ook niet geduld worden.
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uur ? wie? waar? tijdens de week
17.u. tot 17.45u.
GO ! MS Lln van 1ste graad : Gezamenlijke studie in lokalen van MS
GO ! TA Lln van 2de & 3de graad : Gezamenlijke studie in lokalen van MS
19.30u. tot 20.30u.
Lln van 1ste graad : Gezamenlijke studie of individuele studie op kamer
Lln van 2de & 3de graad : Gezamenlijke studie of individuele studie op kamer

Algemene regel :
Bij geen enkel tekort of max. 1 tekort mag de intern op de kamer studeren
Indien 2 tekorten moet de intern naar de gezamenlijke studie !!

studieregeling

Elke intern heeft dagelijks twee uren studie. In principe zit elke intern (uitgezonderd 6de – 7de jaar) twee uur per dag in
de gezamenlijke studie waar permanent toezicht wordt uitgeoefend. Hierop worden, bij wijze van beloning, enkele
uitzonderingen gemaakt:
Lln. van de GO ! MS die geen of max. één onvoldoende hebben, mogen het tweede studie-uur naar boven gaan
(individuele studie op kamer).
Lln. van het GO ! TA (3de – 4de - 5de ) die geen of max. één onvoldoende hebben, mogen het tweede studie-uur op
hun kamer blijven (individuele studie)

uur ? wie? waar? tijdens de examens
13u. tot 15u.
GO ! MS Gezamenlijke studie
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GO ! TA Gezamenlijke studie
15u. tot 15.45u.
Pauze Refter /ontspanningsruimte
15.45u. tot 17.45u.
GO ! MS Gezamenlijke studie / individueel (afhankelijk van de resultaten)
GO ! TA Gezamenlijke studie / individueel (afhankelijk van de resultaten)
17.45u. tot 18.15u.
Avondmaal Refter
18.45u. tot 19.45u.
GO ! MS Individuele studie op kamer
GO ! TA Individuele studie op kamer
Vanaf 20u.
Ontspanning (Niet verplicht) Ontspanningsruimten

Tijdens de verplichte studie wordt er van iedereen algemene stilte vereist.
Tijdens deze studieperiode:
worden de agenda's van elke intern nagekeken.
heeft elke intern de mogelijkheid om de taken en lessen voor de volgende dag voor te bereiden.
ziet de opvoeder er op toe dat alle taken en lessen gemaakt worden.
kunnen de internen hulp krijgen indien ze problemen hebben met de leerstof
wordt er extra aandacht besteed aan vakken waarmee de intern het moeilijk heeft.
worden de te kennen lessen opgevraagd.
kunnen de internen gebruik maken van de bibliotheek, PC en internet.
Daar iedereen het recht heeft zijn studietijd zo goed mogelijk te benutten, dienen volgende punten in acht genomen te
worden:
afspraken worden vóór de studie gemaakt
iedereen is op tijd in de studiezaal of op zijn kamer
er wordt niet heen en weer gelopen
internet staat ter beschikking van de leerlingen met dien verstande dat:
er niet "gechat" mag worden tijdens de studie.
er alleen dingen worden opgezocht die noodzakelijk zijn voor de lessen.
er op voorhand toelating dient gevraagd te worden aan de opvoeder.
er niets gedownload wordt op de computer.
Leerlingen van de bovenbouw waarvan de resultaten onvoldoende zijn sluiten terug aan in de gezamenlijke studie.

Internaatrapport
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Internaatrapport
Het internaatsrapport is een schriftelijk communicatiemiddel tussen de ouders en de school.
Dringende mededelingen of ernstige problemen worden overgebracht via briefwisseling, mail of worden telefonisch
besproken.
Op vooraf aangekondigde data (te vinden in kalender online) ontvang je een rapport met een overzicht van je
attituderesultaten van de voorbije periode. De opvoeders kunnen nagaan hoe je studiehouding, je houding tegenover
opvoeders, beheerder, mede internen en je gedrag is op het internaat. Eventuele sancties & beloningen, maar ook een
positieve noot zullen worden genoteerd.
Bovendien word je een drietal keer per schooljaar uitgenodigd op het oudercontact.
Elke vrijdag, na de lessen en tot 17u30 is er opvang voorzien en kan je de opvoeders aanspreken omtrent uw kind. Verder
kunnen er op andere dagen en uren steeds afspraken gemaakt worden met de beheerder of de opvoeders.

afspraken tijdens de studie
Algemene regel voor de gezamenlijke studies :
10 min voor aanvang van de studie gaat het belsignaal zodat iedereen op de hoogte is dat de studie zal
beginnen
Elke leerling krijgt een vaste plaats, dit overzicht wordt opgehangen in elke studie
De opvoeder zit achteraan en de leerlingen zitten dus met hun rug naar de opvoeder
Vanaf 2020 wordt het luisteren naar muziek toegestaan onder strikte voorwaarden :
studiehouding is goed
intern is op tijd in het studielokaal
en zit op zijn plaats
intern is bezig te werken voor school ( de leerlingen moeten op voorhand een playlist samengesteld hebben
zodat de gsm bijna niet gebruikt moet worden).
Algemene regel voor de kamerstudie :
Niet rondlopen in de gang
Ook het verlaten van de kamer voor toiletbezoek, om een douche te nemen is niet toegelaten.
Eventueel kan een intern bij een andere op de kamer om elkaar op te vragen maar op voorwaarde dat dit
gevraagd werd aan de opvoeder (het tweede uur).
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Nog even op een rijtje, algemene regels die al voor alle studies van toepassing waren :
Er wordt van iedereen tijdens de studie algemene stilte geëist
Iedereen krijgt zijn/haar VASTE plaats
Rust en stiptheid zijn tijdens de studie elementair voor een goede werking en goede resultaten. Iedereen is
dan ook op tijd op zijn kamer of in de studiezaal. Tijdens de studie wordt er van iedereen algemene stilte
geëist. Iedereen houdt zich zinvol bezig.
Je schoolagenda dient altijd in orde te zijn, zodat de opvoeders je op een gepaste manier kunnen begeleiden
bij het plannen en het studeren van taken en lessen.
Je gaat voor of na de individuele of gezamenlijke studie naar het toilet, niet tijdens de studie.
Tijdens de studie kan je voor je schoolopdrachten ook terecht in het PC-lokaal op voorwaarde dat er op
voorhand toelating werd gevraagd aan de opvoeder. Er worden alleen dingen opgezocht die noodzakelijk zijn
voor de lessen (vermelding gebruik van PC in agenda is noodzakelijk)
De papieren agenda ligt zichtbaar of de digitale agenda is vrij consulteerbaar voor de opvoeder om hem te
controleren en eventueel te tekenen
Indien je geen taken te doen hebt en geen lessen te leren hebt voor de volgende dagen, zorg je er zelf voor
dat je IETS te doen hebt. Zo niet krijg je een taak van de opvoeder.
PSP’s, GSM’s, spelconsoles, speelkaarten, spelletjes, Nintento’s, laptops en noem maar op zijn VERBODEN
tijdens de 2 of 5u (tijdens examens) uren studie. Geen enkel excuus kan dit rechtvaardigen.
Taak op de computer? Indien al je lessen geleerd zijn, al je taken gemaakt zijn kan de taak op de computer
gemaakt worden in het computerlokaal (ook al heb je een eigen laptop). Nadien wordt de gemaakte taak
getoond aan de opvoeder die de studie gedaan heeft.
Boeken, schriften, mappen, schoolagenda, rekenmachientje, kladbladen, en noem maar op dienen VÓÓR de
studie op je kamer gehaald te worden, NIET tijdens de studie.
Tijdens de studie gaat NIEMAND naar boven.
Iets vergeten? Dan zorg je ervoor dat je het volgende uur studie alles bij je hebt.
2de uur opnieuw iets vergeten? Kamerarrest voor de rest van de avond.
Tijdens de studie mag niet gegeten worden.

De opvoeder ziet er op toe dat alle taken en lessen gemaakt worden. Uiteraard ligt de eindverantwoordelijkheid bij de
leerling zelf.
De internen kunnen hulp krijgen indien ze problemen hebben met de leerstof.
Er wordt extra aandacht besteed aan vakken waar de intern het moeilijk mee heeft.
De te kennen lessen worden opgevraagd.

agenda
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agenda
De agenda wordt iedere dag nagekeken en eventueel ondertekend door de dienstdoende opvoeder. Algemene
mededelingen worden in het vak “communicatie” genoteerd. Voor de leerlingen die smartschool gebruiken heeft de
opvoeder de mogelijkheid om de elektronische agenda na te kijken. Het is de leerling zijn verantwoordelijkheid om zowel
zijn elektronische en/of papieren agenda volledig en correct in te vullen.
Naar het einde van de studieperiode toe wordt via steekproeven de leerstof / taak gecontroleerd. De beheerder en de
opvoeders krijgen de rapporten ter inzage zodat zij het studieverloop van de internen op de voet kunnen volgen en
begeleiden waar nodig.
Goede resultaten en een aangename omgeving … dat willen we allemaal
Volgende afspraken zijn van toepassing voor de leerlingenagenda:
De agenda is de basis van de studie, het is tevens een werkinstrument dat leerlingen veel efficiënter dienen te
leren gebruiken. De agenda is tevens het uithangbord van leerling en klas. De agenda dient dan ook altijd in orde te
zijn, zodat de opvoeders de intern op een gepaste manier kunnen begeleiden bij het plannen en het studeren van
taken en lessen.
Wanneer er geen huistaak of les werd genoteerd in de agenda maakt de opvoeder hiervan melding door :
Een opmerking in het vak communicatie naar ouders
Een arcering in het vak voorzien voor taken en lessen

comeros
Ons COMmunicatie En Registratie OpvolgingsSysteem heet COMEROS.
In dit digitaal platform van het internaat wordt dagelijks info genoteerd over de intern.
Afwezigheden, sancties , studieopvolging, pedagogische info omtrent de intern… worden in dit systeem bijgewerkt.
Deze info is steeds ter inzage en kan worden overgemaakt aan de ouders.
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Afspraken
Gebruik van GSM en andere media
Het gebruik van GSM en andere media op internaat is enerzijds verrijkend maar anderzijds is het een mogelijke bron van
misbruik, namelijk pesterijen, wangedrag en dergelijke.
Het bezit van een GSM is op eigen verantwoordelijkheid, het gebruik ervan is alleen toegelaten tijdens de
ontspanningsperiodes. Tijdens de studie MOET de GSM uitgeschakeld zijn. Sommige leerlingen hebben muziek nodig
tijdens het studiemoment om zich te kunnen concentreren. Er mag enkel muziek beluisterd worden aan de hand van een
vooraf opgestelde playlist. Bij overtreding van deze regel zullen wij ons verplicht zien het gebruik van de GSM te
verbieden en/of in bewaring te nemen.
De ouders worden vriendelijk verzocht NIET na 22u. te telefoneren. Bij hoogdringendheid kan u na 22u. de opvoeders
bereiken op de GSM van het internaat (0475/44.93.00).
Bij niet toegelaten gebruik van de gsm moet de gsm overhandigd worden aan de opvoeders. Het gaat hier om een
tijdelijke inbewaringneming. Als de intern weigert zijn/haar gsm af te geven gelden volgende sancties :
1ste overtreding : waarschuwing
1° sanctie : 1 week in bewaring geven + brief naar ouders
2° sanctie : 2 weken in bewaring geven + brief naar ouders
3° sanctie : definitief verbod tot gebruik GSM in het internaat m.a.w. apparaat moet terug naar huis worden
meegenomen.
Het overhandigen van de gsm (of andere technologische apparatuur) moet beschouwd worden als een orde of
tuchtmaatregel. Het bijhouden van de gsm door de opvoeder moet de intern ertoe brengen zijn/haar gedrag te verbeteren,
namelijk de gsm op afgesproken tijdstippen en/of in bepaalde omstandigheden af te zetten of niet te gebruiken.
De GSM mag alleszins niet worden afgenomen. Dit zou neerkomen op een inbeslagname en dat is een politionele
bevoegdheid.
Indien een intern regelmatig het normale verloop van het internaatsleven verstoort door het gebruik van de gsm, kan dit
zelfs leiden tot tuchtmaatregelen.

Hoe kan een internaat tegen misbruik reageren?
Een intern gebruikt zijn gsm om in het internaat te ‘filmen’ en heeft deze beelden op het internet geplaatst zonder de
toestemming van de betrokken personen (o.a. het internaat team en de mede-internen). Hoe kan het internaat hiertegen
reageren ?
Filmen in het internaat behoort tot het toepassingsgebied van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd door de wet van 11
december 1998). Geluid- en beeldgegevens zijn persoonsgegevens die door de wet van 8 december 1992 beschermd
worden.
Bijgevolg mag men niet filmen in het internaat en deze beelden op het internet plaatsen zonder de toestemming van alle
betrokken personen, met name de leden van het internaat team en de andere internen.
Het internaat kan tegen dit misbruik niet zelf reageren. Het zijn de betrokken leden van het internaat team en de andere
internen die hiertegen moeten reageren.
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Wat kan een lid van het internaat team doen?
Het lid van het internaat team moet eerst gebruikmaken van zijn/haar recht tot verzet tegen de verwerking (plaatsen van
de beelden op het internet) door de verantwoordelijke, zijnde de intern die de beelden op het internet geplaatst heeft. Dit
wil zeggen dat het lid van het internaat team aan de intern vraagt om deze beelden van het internet te verwijderen.
Indien de betrokken interne weigert de beelden van het internet te verwijderen, kan het lid van het internaat team een
gerechtelijke procedure instellen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg ofwel klacht neerleggen bij de
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Hoogstraat 139, 1000 Brussel;
commission@privacycommission.be ).

Privacywetgeving en beeldmateriaal
Het internaat of een cameraploeg maakt foto’s, video- en televisieopnames van internen tijdens verschillende
evenementen in de loop van het schooljaar. We kunnen die gebruiken voor onze website of om onze publicaties te
illustreren.
Het internaat heeft daarvoor de individuele toestemming nodig van je ouders (zie bijlage).
Indien je ouders hun keuze in de loop van het schooljaar willen wijzigen, nemen zij contact op met de beheerder, die hen
een formulier ter ondertekening overhandigt.
In de gebouwen of op het internaatdomein mag je niet filmen, tenzij de gefilmde personen (bv. de opvoeder, de
medeintern…) hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gegeven.
Naast de uitdrukkelijke toestemming om foto’s te maken en te filmen, heb je de schriftelijke toestemming van de
gefilmde of gefotografeerde personen nodig om deze foto’s en beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te
publiceren.
Indien deze toestemming niet werd gevraagd, dan kan men zich hiertegen verzetten. Indien de intern weigert de beelden
van het internet te verwijderen, dan kan het internaat een gerechtelijke procedure instellen bij de voorzitter van de
Rechtbank van eerste aanleg ofwel klacht neerleggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer.

Reclame en sponsoring
Reclame en sponsoring door derden binnen ons internaat zijn toegestaan, voor zover ze niet onverenigbaar zijn met de
onderwijskundige en pedagogische taken en doelstellingen van het internaat en voor zover ze de geloofwaardigheid,
betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van het internaat niet schaden.

Kledij, veiligheid en hygiëne
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Kledij, veiligheid en hygiëne
Respecteer de mensen met wie je leeft, zowel andere internen als opvoeders, directie en ander personeel. Spreek
beschaafd en beleefd, zowel tegen je leerkrachten / opvoeders als tegen je medeleerlingen. Ons internaat waardeert
persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren, de goede zeden te
schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen mag
in het gedrang komen.
Zorg voor een verzorgd uiterlijk. Kapsels en kledij die expliciet uiting geven aan ideologische of religieuze overtuigingen,
passen niet in de leefsfeer van onze campus. De directeur of de beheerder kan het dragen van hoofddeksels, sieraden,
losse kledij, sjaaltjes, piercings e.d. verbieden. Zichtbare tatoeages zijn niet toegestaan.
Bij uitstappen kunnen door de betrokken opvoeders bijkomende eisen gesteld worden i.v.m. je kledij. Geluidsdragers en
spelconsoles worden niet meegenomen op uitstappen. Je eigen houding en gedrag zijn bepalend voor de indruk die
anderen van jou krijgen.
Zorg ervoor dat je je spullen (schriften, boekentassen, kledingstukken,…) niet laat rondslingeren. Dat is slordig en kan
bovendien leiden tot diefstal.
Ons internaat waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren,
de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die
van anderen mag in het gedrang komen.
De directeur of de beheerder kan, naargelang de situatie, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij,
sjaaltjes, e.d. verbieden als de hygiëne en/of de veiligheid dit vereisen.

lokale aandachtspunten
Op de verschillende evenementen die tijdens het schooljaar plaatsvinden, maakt het internaat foto’s , video’s of
televisieopnames van de internen. Die gebruiken we voor de website en we illustreren er onze publicaties mee. Door de
bijlagen in het model leefregels/internaatsreglement te ondertekenen, geef je toestemming voor het gebruik en de
publicatie van beeldmateriaal.
Je hebt altijd het recht om op je beslissing terug te komen deze toelating te wijzigen in het inschrijvingsdossier.
In het internaat bevinden zich in de gemeenschappelijke delen camera’s. Deze camera’s hebben uitsluitend tot doel
de veiligheid te waarborgen. Deze beelden kunnen ook gebruikt worden om het niet naleven van de leefregels vast
te stellen.
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opstaan en ontbijt
Na het weksignaal sta je op. Alvorens te vertrekken controleer je nog even je kamer:
• bed is opgemaakt,
• kast is net,
• er ligt niets op de grond, ook niet onder je bed,
• het licht is uit en ramen zijn steeds dicht ,
• de deur van de kamer is gesloten,
• de kamer is steeds in orde,
• boekentassen en sportgerief worden meegenomen naar het ontbijt .
• niemand gaat nog naar boven !!
Iedereen is verplicht aanwezig vóór acht uur in de refter (ook diegenen die het eerste uur geen les hebben).
Na het ontbijt wordt het internaat gesloten en dien je aanwezig te zijn op de speelplaats van de school. Indien er het
eerste uur geen les is, moet je naar het secretariaat / de studie gaan van je school

afspraken bij maaltijden
Volgende afspraken zijn van kracht in de refter:
Iedere intern is verplicht de maaltijden te gebruiken in de refter en op de daartoe voorziene uren. Hier geldt de
regel : WAT JE NEEMT, EET JE OP !!
De internen mogen het internaat niet verlaten tijdens de middag of na de schooluren.
Er wordt geen eten of drank uit de eetzaal meegenomen.
De deuren worden gesloten om 8u. Boekentassen worden meegenomen naar beneden !
Er wordt rustig gegeten.
Er wordt gelet op tafelmanieren.
Als je iets besmeurt, moet je het opkuisen.
Stoelen onder de tafel, blikjes en papier in de juiste vuilnisbak.
Iedereen blijft aan tafel zitten tot het signaal gegeven wordt dat men naar buiten mag gaan.
Er wordt geen eten meegenomen van thuis (vb eigen choco, noedels,…..) .

ontspanning op het internaat
ontspanning (binnen & buiten)
De avondontspanning kan zowel doorgaan:
Binnen:
Biljarts (pool, snooker, tapbiljart), tafeltennistafel en voetbalspel , Air Hockey
TV zaal met DVD ,Lounge zithoek, Bar,Aansluiting voor playstation , Internetlokaal ,Sporthal,+17 lokaal
Buiten:
Voetbalvelden naast K-blok

, Tennisterreinen (oranje zone) , Basketveld (oranje zone)

Opmerkingen
Het domein wordt ingedeeld in drie zones :
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Groen = Aanwezigheid tijdens recreatiemomenten is toegestaan
Blauw = Aanwezigheid toegestaan mits akkoord van de opvoeder
Rood = Aanwezigheid VERBODEN

Naargelang de invallende duisternis en het weer het toelaten, kan er, na overleg en volgens afspraak met de opvoeder,
gevoetbald en getennist worden. Eigen spelmateriaal mag meegebracht worden na voorafgaande toelating van de
internaatbeheerder en op eigen verantwoordelijkheid.
Het internaat stelt snooker, poolbiljart, golfbiljart, Air hockey , tafeltennis en kicker ter beschikking van de leerlingen. De
ping-pongbats en –balletjes, kickerballetjes, biljartkeus en –krijt zijn ook aanwezig. Aldus neemt iedere intern de
verantwoordelijkheid voor het materiaal van het internaat waarvoor hij/zij dan zelf zorg moet dragen. Bij beschadigingen
aan het materiaal van het internaat zal je uiteraard opdraaien voor de kosten. Je mag niets meer gebruiken zolang de
beschadiging niet werd betaald.
De ontspanning in de sporthal gebeurt in groep en op vastgestelde dagen. Bij de aanvang van elk schooljaar worden deze
bepaald in functie van beschikbaarheid.

Afspraken die gelden in de ontspanningsruimten:
Zowel buiten als binnen wordt het steeds rustig gehouden.
Blikjes en papier horen thuis in de vuilnisbak (sorteren).
Er wordt nergens mee gegooid.
Roken is enkel toegestaan na de schooluren voor de internen op de daartoe voorziene plaats mits toelating van de
ouders en beheerder en mits een strikte naleving van de tijdstippen !
Het internaat stelt heel wat recreatiespelen ter beschikking van de internen (snooker, tafeltennis, kickertafel,…).
Alle nodige materialen (biljartkeus, kickerballetjes,…) zijn ook aanwezig in onze uitleendienst. Je neemt als intern je
verantwoordelijkheid door zorg te dragen voor dit materiaal (bv. door niet te gooien met het materiaal). Je brengt
het materiaal achteraf ook steeds terug naar de uitleendienst.
Als je ontspanningsmateriaal opzettelijk verkeerd gebruikt (bijvoorbeeld door er op te gaan zitten of te staan), mag
je dit een tijd lang niet meer gebruiken.
In de recreatieruimte, de computerzaal en de projectiezaal wordt geen drank en/of eten meegenomen. Wanneer je
iets wil eten of drinken, doe je dat in de bar.
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We blijven met onze pantoffels uit de zetels. Je voeten horen thuis op de grond.
Stoelen of tafels kunnen in overleg met de opvoeders verplaatst worden. Deze voorwerpen moeten worden opgetild,
anders wordt de vloer beschadigd.
Op de computers wordt er niets gedownload.
Je blijft van de bekabeling van de computers / hub af. Als er problemen zijn, ga je op zoek naar een opvoeder die je
kan helpen.
Wie als laatste de projectiezaal verlaat, verwittigt een opvoeder, zodat alles afgesloten kan worden.
Je draagt ook steeds de gevolgen van je eigen daden: als je iets opzettelijk of door onoplettendheid beschadigt, zal
je hiervoor een factuur krijgen. (zie ‘betalingen’)
Het meebrengen van een gsm en andere zaken die niet eigen zijn aan het schoolgebeuren, is op eigen
verantwoordelijkheid! Het gebruik ervan is alleen toegelaten tijdens de ontspanningsperiodes. Tussen 22.30u en
7.00u gebruik je deze zaken niet meer!
Spelconsoles mogen enkel gebruikt worden in de recreatieruimte (op de voorziene plaats) mits goedkeuring van de
opvoeders
Energiebesparing: lichten doven en televisie uitzetten bij het verlaten van de ontspanningszalen.
Let op: Men mag zich nooit op een plaats bevinden waar er geen toezicht wordt uitgeoefend !

Externe activiteiten
Tot de “buitenactiviteiten” rekenen we uitstappen naar een subtropisch zwembad, Technopolis Mechelen, filmvoorstelling
in Kinepolis, muurklimmen, bowling, skatepark, schaatsen in Liedekerke, bibliotheekbezoek, provinciaal domein Huizingen,
… Deze gaan meestal door op woensdagnamiddag.
Afspraken die van kracht zijn tijdens externe uitstappen:
trekken en duwen, roepen en hollen is voor niets nodig en wordt dus geweerd.
alle deelnemers houden zich strikt aan gemaakte afspraken (uur – plaats - …)
tijdens de uitstap wordt passende kledij gedragen (volgens afspraak met de begeleider), voorwerpen vreemd aan
de uitstap blijven thuis (allerlei geluidsdragers, messen, spelconsoles,aanstekers,…)
begeleiders blijven gedurende de volledige uitstap bij hun groep.
groepen en begeleiders blijven bij elkaar (geen vermengingen met andere groepen).
Avondactiviteiten onder verantwoordelijkheid van opvoeders/leraars worden in onderlinge overeenkomst met de
beheerder afgesproken. Er wordt vervolgens een lijst opgemaakt van de deelnemende internen, de begeleidende
opvoeder/leraar, het uur van vertrek en het vermoedelijke uur van terugkomst.
Uitstappen of activiteiten, georganiseerd door leerlingen en die buiten de school- of internaat verantwoordelijkheid
vallen, zijn onder geen enkele voorwaarde toegelaten.

nachtrust op het internaat
Iedereen gaat op het afgesproken tijdstip naar zijn eigen kamer in volledige stilte.
Voor het slapengaan, niet vergeten naar het toilet te gaan !!
Aanwezigheid op de kamer van een andere intern is ten strengste verboden.

38

levenbeschouwelijke kentekens
Mensen van alle overtuigingen zijn welkom in ons internaat en hun eigenheid wordt er gerespecteerd. Elke intern heeft
recht op respect voor zijn persoonlijke levenssfeer.
Het internaat team gaat op respectvolle wijze om met elke politieke, filosofische, ideologische of religieuze overtuiging
en seksuele geaardheid. Het internaat team waakt erover dat internen respectvol met elkaar omgaan.
Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het evenwel in ons internaat niet toegelaten om
levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het
verbod is van toepassing tijdens alle activiteiten, zowel binnen als buiten de internaatsmuren. Het verbod geldt voor alle
residenten van het internaat.
Het internaat controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen
overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.

het internaatsmilieu
Het is prettiger leven in een mooie omgeving. Dit vereist een voortdurende inspanning van heel wat mensen.
Hun inspanning is echter tevergeefs indien jij zelf niet je steentje bijdraagt.
Daarom:
laat schriften, boekentassen en kledingstukken niet her en der rondslingeren. Dat is slordig en bovendien geeft het
aanleiding tot diefstal;
voortdurend herstellen wat anderen beschadigen is geen pretje. Het daaraan bestede geld kan zeker nuttiger
gebruikt worden.
Je ververst wekelijks je handdoeken en washandje en je neemt elke vrijdag je wasgoed mee naar huis. Gebruik een
linnenzak om je vuile was in te stoppen
deponeer afval in de vuilnisbakken;
gebruik de voetpaden;
laat de grasvelden in goede staat;
houd de lokalen, gangen en toiletten netjes.
Je draait toch zelf op voor alle aangerichte schade

parkeermogelijkheid van de wagen
De intern die met de wagen naar het internaat komt, laat deze wagen staan op de daartoe voorziene parkeerterreinen nl.
aan de magazijnen van de J blok. Het is niet toegelaten de auto te parkeren vooraan het internaat – didactisch restaurant.
Het gebruik van de wagen is slechts toegelaten om de campus te betreden of te verlaten op de daartoe voorziene
tijdstippen. Onverminderd de wettelijke verplichtingen bij het gebruik van de wagen op de openbare weg, respecteert de
interne leerling bij het gebruik van de wagen binnen de school alle bepalingen inzake goed gedrag en zeden, de
verkeersveiligheid en het verkeersreglement

regels van de uitleendienst
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regels van de uitleendienst
Omdat we merken dat er in het verleden toch wel veel stuk is gegaan van ons materiaal hebben we enkele regels
opgesteld in verband met het gebruik van ons materiaal
Als je materiaal wil lenen geef je verplicht je sleutel aan een opvoeder.
Per stuk dat je leent is het 1 kamersleutel.
Diegene die de sleutel heeft afgegeven is verantwoordelijk.
Hij/zij brengt dit dat ook terug! (gebruik het materiaal waarvoor het dient)
Breng het materiaal tijdig terug, niet vlak voor de studie!
Als er iets is stuk gegaan wordt er een schadeformulier opgemaakt en ben jij diegene die hiervoor opdraait.

Wifi op het internaat
Het internaat is uitgerust met een volledig Wireless netwerk. Er is dus internet op alle kamers en recreatieruimtes
(binnen)
Iedere intern krijgt bij het begin van het schooljaar een inlogcode met paswoord en kan met maximum 2 devices online
gaan
Bij misbruik (bezoek van sexueel getinte of goksites, te veel downloaden,....) kan deze service worden uitgeschakeld.

Laadstations op internaat
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Laadstations op internaat
Het gebruik van GSM en andere devices op internaat is enerzijds verrijkend maar anderzijds is het een mogelijke bron van
misbruik, namelijk pesterijen, wangedrag en dergelijke. De bedoeling van de laadstations is meer controle te krijgen over
het gebruik van deze devices tijdens de nacht. Een goede nachtrust wil toch iedereen!

Doelgroep
Voor alle 1ste en 2de jaars of bij uitdrukkelijke vraag van de ouders
Wanneer blijkt dat deze maatregel een gunstig effect heeft zal dit worden uitgebreid naar andere leeftijden.
De interne krijgt een eigen sleutel en blijft hiervoor verantwoordelijk tijdens zijn verblijf
Vanaf schooljaar 2020-2021 zal hiervoor een waarborg worden gevraagd van 20 €.
Elke locker wordt voorzien van een naamkaartje.
Per verdieping worden er 2 kasten op wieltjes voorzien.
Deze laadstations zullen s’avonds worden opgeladen in de bar (1ste verdieping) en de berging (2de verdieping)

Hoe gaan we concreet te werk !
• Om 21u45 gaat één opvoeder per verdieping langs in alle kamers van internen van de 1ste en 2de graad met de
lockerkast (op wieltjes) bij zich. De opvoeders met een avonddienst zijn hiervoor verantwoordelijk. Deze 2 opvoeders zijn
verantwoordelijk voor elk een verdieping. Pas wanneer de devices in de oplaadboxen op slot zijn kunnen zij stoppen met
de dienst (om 22u)
• De opvoeder ziet er op toe dat elke interne al zijn devices (GSM, tablet, …) in zijn locker steekt.
• Daarna wordt de lockerkast achter slot geplaatst, op de 1ste verdieping in de bar & 2de verdieping in de berging . De
lockerkast wordt aangesloten op het elektriciteitsnet zodat alle apparaten ’s nachts opgeladen worden.

• ’s Morgens worden de kasten op de gang gezet en kunnen de internen tussen 7u.30 en 8u.05 hun devices ophalen.
Daarna worden de kasten terug weg gezet en
hebben de internen GEEN toegang meer tot hun locker tot 16u.
Dit moet hen motiveren om op tijd naar het ontbijt te vertrekken waar de internen om 8u.10 aanwezig moeten zijn.

Gebruik sanitaire installaties op internaat
De internen hebben de mogelijkheid om zowel de douches als toiletten te gebruiken in het internaat tijdens de
openingsuren van het internaat.
Elke intern krijgt in het begin van het schooljaar een douche en toilet aangewezen, samen met nog 4 andere internen.
Men is dus verantwoordelijk met max 5 internen voor hun persoonlijke douche / toilet . Het netjes houden van onze
sanitaire installaties is de boodschap.
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Veiligheid en gezondheid

Ziekte, ongeval en medicatie
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Ziekte, ongeval en medicatie
medische fiche
Om de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de intern zo goed mogelijk te kunnen nastreven vragen we aan
de ouders om een aantal medische gegevens over de intern mee te delen. Deze informatie blijft strikt vertrouwelijk.

ziekte of ongeval tijdens het verblijf op het internaat
Breng bij een ziekte tijdig je medisch attest binnen op het secretariaat van het internaat, zodat deze dagen (vanaf 5
dagen) in mindering kunnen gebracht worden op de volgende factuur (via een CN)
Bij ziekte of ongeval in het internaat worden de verantwoordelijken van het ouderlijk gezag en desgevallend de dagschool
door de opvoeders van dienst of de beheerder telefonisch op de hoogte gebracht.
De ouders hebben dan de keuze hun zoon/dochter af te halen om naar de eigen huisdokter te gaan of het internaat de
volmacht te geven een huisdokter te contacteren.
Indien de ouders niet bereikbaar zijn, bellen de opvoeders of de beheerder altijd een huisdokter. De dokters- en
apotheekkosten vallen ten laste van de verantwoordelijke ouders.
Bij dringende en zeer ernstige medische problemen bellen de opvoeders automatisch een ziekenwagen en waarschuwen
de ouders zo snel mogelijk.
Het internaat dient zo goed mogelijk de eerste zorgen toe.
Besmettelijke ziekten moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan het internaat / de beheerder.
Dit is het geval voor volgende infecties:
bof (dikoor);
buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep);
buiktyfus;
hepatitis A;
hepatitis B;
hersenvliesontsteking (meningitis);
infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep);
infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep);
kinderverlamming (polio);
kinkhoest (pertussis);
krentenbaard (impetigo);
kroep (difterie);
mazelen;
rode hond (rubella);
roodvonk (scarlatina);
schimmelinfecties;
schurft (scabiës);
tuberculose; windpokken (varicella, waterpokken).

nemen van medicatie
Het internaat team kan NIET op eigen initiatief medicatie verstrekken. In ons internaat wordt dan ook geen medicatie aan
internen toegediend.
Wanneer echter een leerling omwille van bijv. een chronische aandoening medicatie moet nemen dan kan dit op
doktersvoorschrift en na duidelijke afspraken met de ouders en de intern (zie bijlage “Attesten - toezicht op inname
medicatie”, verplicht in te vullen door ouders / behandelend geneesheer).
Het internaat team kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een intern na het correct
innemen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt.

Rookbeleid
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Rookbeleid
Algemeen
Er geldt een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke producten.
Onze school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen
overeenkomstig de leefregels.

Roken schaadt de gezondheid: die van de roker en de niet-roker.

Veiligheidsvoorschriften
Algemeen
In het kader van de algemene veiligheid worden uitsluitend elektrische toestellen m.b.t. algemene hygiëne, kleine
radiotoestellen, nachtlampje en PC toegelaten op de kamer. Het bezit en het gebruik van andere elektrische apparatuur
(bv. koelkast, waterkoker, verwarmingstoestel,…),gasvuurtje en kaarsen zijn verboden.
Indien het verblijf op het internaat toch het gebruik noodzaakt van andere dan toegelaten toestellen, dient een
voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming te worden aangevraagd bij de internaatbeheerder. De aanwezigheid van
niet toegelaten toestellen of voorwerpen op de kamer kan aanleiding geven tot de onmiddellijke verwijdering en de
inbeslagname tot het einde van het schooljaar. Als je merkt dat er materiaal van het internaat stuk is, verwittig je
onmiddellijk je opvoeder. Defecten aan lampen of stopcontacten probeer je nooit zelf te herstellen.
Wanneer je het internaat betreedt, doe je altijd je schoenen uit aan de schoenenkastjes! Voetbalschoenen worden
beneden (inkom refter) buiten uitgedaan.
Laat je kamer, de lokalen, gangen en toiletten altijd netjes achter.

Brandveiligheid
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Brandveiligheid
Algemeen
In ons internaat wordt minstens éénmaal per trimester een evacuatie- of ontruimingsoefening georganiseerd.
De richtlijnen in verband met de te nemen maatregelen in geval van brand zijn specifiek aangepast aan ons internaat en
zijn terug te vinden in de noodplannen van het gebouw.

Afspraken bij brand !
De kamerdeur wordt nooit gesloten of geblokkeerd.
Alle voorzieningen voor brandpreventie zijn aanwezig op het internaat. Dit is geen speelgoed. Die voorwerpen zijn er om
mensenlevens te redden. Bij het loeien van de alarmsirene verlaat iedereen zo snel mogelijk de gebouwen, volgt daartoe
de aangegeven vluchtwegen

en verzamelt op de aangegeven plaatsen

, waar een

naamafroeping zal gebeuren.
TIPS BIJ BRAND !!
Wek de internen in de kamer naast de jouwe
Laat je kamerdeur open
Laat je licht branden
Laat al je spullen op je kamer liggen
Verwittig de opvoeder als je vermoedt dat er ergens nog iemand achter is gebleven.
Ga nooit terug om te zoeken !!
Hou je aan de voorschriften inzake veiligheid en hygiëne vooral in werkplaats, keukens en kamers. Richtlijnen i.v.m.
brandveiligheid dien je stipt na te leven.

Beleid inzake relationele en seksuele vorming
Algemeen
Seksualiteit is een onderdeel van de gehele ontwikkeling. Zoals voor alle ontwikkelingsdomeinen geldt, hebben kinderen
en jongeren hierbij steun en begeleiding nodig.
De juridische context staat toe dat jongeren vanaf 16 jaar seksuele handelingen kunnen stellen en ondergaan, zonder dat
dit strafbaar is. Gelet echter op de context van het internaat wil dit niet zeggen dat het internaat deze seksuele relaties
moet toestaan. Het internaat biedt de ruimte om te experimenteren met sexueel gedrag dat tot de normale ontwikkeling
behoort. bv knuffelen, kussen,…

Wettelijke bepalingen (wat mag en wat niet mag) inzake relaties
Het recht stelt bepaalde handelingen en/of seksuele handelingen met bepaalde personen strafbaar. Afhankelijk van het
soort misdrijf, zijn andere straffen bepaald.
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Seks op zich is niet strafbaar. Wanneer seksuele handelingen onder dwang of geweld gebeuren, bestraft het recht dit als
‘gewone’ aanranding of verkrachting.
De strafwet maakt een onderscheid naargelang er sprake is van seksuele penetratie of niet. Men spreekt van aanranding
van de eerbaarheid of van verkrachting.

Leeftijdbepaling
Jonger dan 14 jaar
Kinderen kunnen juridisch geen toestemming geven voor seksuele handelingen.
Seksuele handelingen stellen met een kind jonger dan 14 jaar is steeds strafbaar.
Seksuele handelingen met een kind jonger dan 14 jaar wordt altijd beschouwd als verkrachting.
Jongeren van 14 tot 16 jaar
Jongeren vanaf 14 jaar kunnen toestemming geven voor seks (handelingen stellen en ondergaan).
Seksuele handelingen met een jongere van 14 tot 16 jaar kan strafbaar zijn als “aanranding van de eerbaarheid” zelfs
wanneer er sprake is van toestemming.
Jongeren tussen 14 en 16 jaar kunnen geen toestemming geven voor seksuele handelingen met gezinsleden*. Deze
handelingen worden altijd als een misdrijf beschouwd.
Jongeren van 16 jaar
Jongeren vanaf 16 jaar mogen volgens de wet seks hebben. Zij mogen seksuele handelingen stellen en ondergaan.
Jongeren tussen 16 en 18 jaar kunnen geen toestemming geven voor seksuele handelingen met gezinsleden. Deze
handelingen worden altijd als een misdrijf beschouwd.
Volwassenen: 18 jaar
Jongeren van 18 jaar kunnen toestemming geven voor seksuele handelingen met gezinsleden. Deze handelingen vallen
onder de definitie van ontucht, maar ontucht tussen meerderjarigen is in België niet strafbaar.
Conclusie:
Jongeren vanaf 16 jaar kunnen toestemmen met seks.
Seks met een jongere onder de 14 jaar wordt juridisch steeds als een ‘verkrachting’ beschouwd. Indien een jongere
vanaf 14 jaar toestemt met seks dan is zijn/haar partner strafbaar wegens aanranding van de eerbaarheid. Indien er
geen toestemming is dan is de partner strafbaar wegens verkrachting.
Strafmaatregel:
De internen worden onmiddellijk preventief geschorst. Op basis van een overleg met beheerder, ouders en het
opvoedersteam zal een gepaste sanctie worden getroffen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en gezagsrelaties
De internen worden door hun ouders toevertrouwd aan het internaat en het internaatsteam. De personeelsleden van het
internaatsteam hebben een gezag- en vertrouwensrelatie tot de internen die hen zijn toevertrouwd.
Naast het strikt juridische kader zijn er de geldende maatschappelijke normen en waarden. Het internaatsteam wordt
geacht zich te gedragen als een “goede huisvader” ten aanzien van de internen.

Meldingsplicht
Wie in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een misdrijf, vb. seksueel grensoverschrijdend
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gedrag moet dit aangeven . Dit wil zeggen indien de beheerder of opvoeder in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt
van een strafbare seksuele relatie met een intern, moet hij dit aangeven . Iedereen die weet heeft van een misdrijf kan
een klacht neerleggen bij een politiedienst
Aangezien de ouders de wettelijke vertegenwoordigers zijn van hun minderjarige kind moeten zij ingelicht worden indien
hun kind slachtoffer geworden is van een misdrijf.
Wanneer een lid van het internaatsteam het misdrijf vergemakkelijkt of mogelijk maakt dat het verder blijft gaan, dan kan
hij medeplichtig bevonden worden en op basis daarvan strafrechtelijk vervolgd worden. Daarenboven kan de betrokkene
ook verantwoordelijk gesteld worden voor schuldig verzuim en (eventueel) strafrechtelijk vervolgd worden (verzuimen hulp
te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert)

F.A.Q. ?
Wie kan een intern onderzoek instellen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kind en opvoeder?
De directeur, de beheerder of een andere opvoeder die op de hoogte is van grensoverschrijdend gedrag tussen een kind
en een opvoeder moet dit ofwel rechtstreeks ofwel via zijn/haar directe hiërarchische overste melden aan de Raad van
Bestuur van de scholengroep. De Raad van Bestuur is bevoegd voor het nemen van maatregelen inzake tucht en orde met
betrekking tot personeels-leden.

De preventieve schorsing
De Raad van Bestuur kan een preventieve schorsing opleggen na advies van het instellingshoofd.
Een preventieve schorsing is een ordemaatregel die enkel van toepassing is op de vastbenoemde personeelsleden en op
de personeelsleden die tijdelijk aangesteld zijn voor de doorlopende duur.
De preventieve schorsing is enkel mogelijk indien het belang van het onderwijs of van de dienst dit vereist. En wordt
uitgesproken voor de duur van het tuchtonderzoek en mag niet meer dan één jaar bedragen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen familiale context
Het internaat heeft de plicht om een minderjarige die in ernstig gevaar verkeert rechtstreeks of via een instelling te
helpen, anders kan het internaat beschuldigd worden van het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood.

Grensoverschrijdend gedrag
algemeen
Seksualiteit is een onderdeel van de gehele ontwikkeling. Zoals voor alle ontwikkelingsdomeinen geldt, hebben kinderen
en jongeren hierbij steun en begeleiding nodig.
De juridische context staat toe dat jongeren vanaf 16 jaar seksuele handelingen kunnen stellen en ondergaan, zonder dat
dit strafbaar is. Gelet echter op de context van het internaat wil dit niet zeggen dat het internaat deze seksuele relaties
moet toestaan. Het internaat biedt de ruimte om te experimenteren met seksueel gedrag dat tot de normale ontwikkeling
behoort. bv knuffelen, kussen,…
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wettelijke bepalingen (wat mag en wat niet mag) inzake relaties
Het recht stelt bepaalde handelingen en/of seksuele handelingen met bepaalde personen strafbaar. Afhankelijk van het
soort misdrijf, zijn andere straffen bepaald.
Seks op zich is niet strafbaar. Wanneer seksuele handelingen onder dwang of geweld gebeuren, bestraft het recht dit als
‘gewone’ aanranding of verkrachting.
De strafwet maakt een onderscheid naargelang er sprake is van seksuele penetratie of niet. Men spreekt van aanranding
van de eerbaarheid of van verkrachting.
Leeftijdbepaling

Jonger dan 14 Kinderen jonger dan 14 jaar kunnen juridisch geen toestemming geven voor seksuele handelingen.
jaar
Seksuele handelingen stellen met een kind jonger dan 14 jaar is steeds strafbaar.
Seksuele handelingen met een kind jonger dan 14 jaar wordt altijd beschouwd als verkrachting.
Jongeren van
14 tot 16 jaar

Jongeren vanaf 14 jaar kunnen toestemming geven voor seks (handelingen stellen en ondergaan).
Seksuele handelingen met een jongere van 14 tot 16 jaar kan strafbaar zijn als “aanranding van de
eerbaarheid” zelfs wanneer er sprake is van toestemming.
Jongeren tussen 14 en 16 jaar kunnen geen toestemming geven voor seksuele handelingen met
gezinsleden. Deze handelingen worden altijd als een misdrijf beschouwd.

Jongeren van
16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar mogen volgens de wet seks hebben. Zij mogen seksuele handelingen stellen en
ondergaan.
Jongeren tussen 16 en 18 jaar kunnen geen toestemming geven voor seksuele handelingen met
gezinsleden. Deze handelingen worden altijd als een misdrijf beschouwd.

Volwassenen: Jongeren van 18 jaar kunnen toestemming geven voor seksuele handelingen met gezinsleden. Deze
18 jaar
handelingen vallen onder de definitie van ontucht, maar ontucht tussen meerderjarigen is in België
niet strafbaar.

Conclusie:
Jongeren vanaf 16 jaar kunnen toestemmen met seks.
Seks met een jongere onder de 14 jaar wordt juridisch steeds als een ‘verkrachting’ beschouwd.
Indien een jongere vanaf 14 jaar toestemt met seks dan is zijn/haar partner strafbaar wegens aanranding van de eerbaarheid. Indien er
geen toestemming is dan is de partner strafbaar wegens verkrachting.
Strafmaatregel
De internen worden onmiddellijk preventief geschorst. Op basis van een overleg met beheerder, ouders en het opvoedersteam zal een
gepaste sanctie worden getroffen.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag en gezagsrelaties
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De internen worden door hun ouders toevertrouwd aan het internaat en het internaatsteam.
De personeelsleden van het internaatsteam hebben een gezag- en vertrouwensrelatie tot de internen die hen zijn toevertrouwd.
Naast het strikt juridische kader zijn er de geldende maatschappelijke normen en waarden. Het internaatsteam wordt geacht zich te
gedragen als een “goede huisvader” ten aanzien van de internen.

Meldingsplicht
Wie in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een misdrijf, vb. seksueel grensoverschrijdend gedrag moet dit
aangeven . Dit wil zeggen indien de beheerder of opvoeder in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een strafbare seksuele relatie
met een intern, moet hij dit aangeven . Iedereen die weet heeft van een misdrijf kan een klacht neerleggen bij een politiedienst

Aangezien de ouders de wettelijke vertegenwoordigers zijn van hun minderjarige kind moeten zij ingelicht worden indien hun kind slachtoffer
geworden is van een misdrijf.

Wanneer een lid van het internaatsteam het misdrijf vergemakkelijkt of mogelijk maakt dat het blijft duren, dan kan hij medeplichtig
bevonden worden en op basis daarvan strafrechtelijk vervolgd worden. Daarenboven kan de betrokkene ook verantwoordelijk gesteld worden
voor schuldig verzuim en (eventueel) strafrechtelijk vervolgd worden (verzuimen hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot
gevaar verkeert)

F.A.Q. ?

Wie kan een intern onderzoek instellen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kind en opvoeder?

De directeur, de beheerder of een andere opvoeder die op de hoogte is van grensoverschrijdend gedrag tussen een kind en een opvoeder
moet dit ofwel rechtstreeks ofwel via zijn/haar directe hiërarchische overste melden aan de Raad van Bestuur van de scholengroep. De Raad
van Bestuur is bevoegd voor het nemen van maatregelen inzake tucht en orde met betrekking tot personeelsleden.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen familiale context
Het internaat heeft de plicht om een minderjarige die in ernstig gevaar verkeert rechtstreeks of via een instelling te helpen, anders kan het
internaat beschuldigd worden van het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood.

Beleid over alcohol en drugs
Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, dealen en delen van alcohol en illegale drugs zijn niet toegelaten op internaat.
De regelgeving alcohol en drugs heeft betrekking op alle internen. Ook derden die het internaat betreden zijn eraan
onderworpen.
Het reglement is van toepassing op het internaat en in de nabije omgeving van het internaat.
Tijdens extra activiteiten zowel binnen als buiten het internaat geldt de algemene regel.
Het internaat controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen
overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.

pesten
algemeen
Pesten is het systematisch en langdurig uitoefenen van psychologisch of fysiek geweld door één of meerdere personen
ten opzichte van één persoon, die niet (langer) in staat is zichzelf te verdedigen. Pesten komt regelmatig voor in groep. De
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pestkoppen verwerven een centrale positie in de groep door hun pestgedrag, ze vinden supporters en hun populariteit
stijgt.

De pester zelf
De pesters hebben vaak verschillende motieven om tot pesten over te gaan. Soms is dit uit pure verveling. In andere
gevallen kan het een frustratie zijn die ze willen afreageren, concurrentiedrang of jaloezie. Soms is de dader vroeger zelf
gepest of bang gepest te worden, en probeert hij door iemand anders te pesten de aandacht van andere potentiële
pesters af te leiden van zichzelf.. Pesters zijn in veel gevallen onzeker en proberen dit onder stoer gedrag te verbergen. In
veel gevallen menen pesters dat ze populairder worden door hun gedrag, maar in werkelijkheid keuren de meeste
groepsgenoten het pesten af of zijn ze hooguit aardig voor de pester omdat ze bang voor hem zijn. De meeste daders
durven niets te ondernemen als ze zich onvoldoende gesteund voelen. Dit leidt tot een patroon van daadwerkelijke daders
en meelopers: Bij kinderen ligt de drempel tot pestgedrag relatief laag omdat ze impulsiever reageren.

Het slachtoffer
Vaak wordt qua gedrag, kleding, sociale vaardigheid of in andere opzichten afwijken van de groep als aanleiding gezien
voor pesten. Deze bewering is echter niet alleen onwaar, maar ook uiterst kwetsend voor slachtoffers. Iedereen kan
immers het slachtoffer worden van pesten. Onderscheid is immers makkelijk te maken (iedereen is anders), en dit wordt
vaak achteraf als reden opgegeven. Ook wordt bij pesten vaak wel gestigmatiseerd op grond van een bepaalde of
vermeende eigenschap. Pesten kan ook een expliciet discriminerend karakter hebben en zich richten op iemands ras,
vermeende seksuele geaardheid , godsdienst of afkomst. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen passieve en
provocerende slachtoffers.
De passieve slachtoffers kenmerken zich door angstig, onzeker gedrag en een negatief zelfbeeld. De provocerende
slachtoffers zijn angstig maar uiten dit agressief. Ze slaan of zeggen iets terug maar zijn hierin niet doeltreffend. Dit is
ook erg lastig, aangezien vaak de hele groep actief of passief tegen het slachtoffer is of lijkt te zijn. Voortdurende
treiterijen zijn bovendien zeer destructief voor het zelfvertrouwen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel : de gepeste verliest zijn
zelfvertrouwen, en kan of durft zich hierdoor niet te verweren hetgeen de pester aanmoedigt door te gaan. Het is daarom
belangrijk niet alleen de pester aan te spreken op zijn gedrag, maar ook aandacht te schenken aan het bevorderen van het
zelfvertrouwen van het slachtoffer.
Er is al gesignaleerd dat slachtoffers wraak nemen op pesters door hen te cyberpesten. Dit kan immers anoniem zonder
dat de pester het slachtoffer kan beledigen of mishandelen. Het kan echter, naast de normale negatieve consequenties
van (cyber)pesten, leiden tot een escalatie van het probleem.

De meelopers en toeschouwers
Deze groep, de meelopers, steunt de pesters vaak verbaal en moedigt hen aan. Soms doen ze ook mee aan de pesterijen,
op verzoek van de pester(s) of uit eigen beweging om hen 'tegemoet te komen'. Vaak zijn ze in meerdere of mindere mate
bang voor de pester of menen ze dat zijn gedrag 'stoer' is. Door met de pester op te trekken en mee te doen hopen ze te
voorkomen dat ze zelf gepest worden, of hopen ze zelf ook 'een beetje stoer' te zijn. Verder komt het wel eens voor dat de
pester zich beperkt tot het geven van opdrachten en de meelopers het vuile werk opknappen, zodat de pester buiten schot
blijft. Meelopers zullen vaak de pester laten vallen wanneer die zelf gezichtsverlies lijdt.
Wanneer een pestgroep uit elkaar wordt getrokken door de pester van de meelopers te scheiden komt het vaak voor dat
de groep uiteenvalt omdat de bindende kracht is verdwenen. Soms neemt echter een meeloper de plaats in van de
verdwenen pester, en gaat het pesten door. Anderzijds komt het ook voor dat wanneer het slachtoffer verdwijnt, de pester
en meelopers zich tegen iemand anders keren, soms zelfs tegen een van de meelopers, die hiermee zelf slachtoffer wordt.

Naast meelopers onderscheidt men ook de toeschouwers, de personen die getuige zijn van het pesten maar er niets tegen
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doen. Ook zij zijn vaak bang zelf het slachtoffer te worden of zijn. Vaak staan ze ook zodanig buiten het gebeuren dat ze
zich pas achteraf realiseren hoe serieus de situatie was. Opvoeders, leraren,… kunnen in zekere zin ook toeschouwers
zijn, wanneer ze ver van hun leerlingen zijn. Ze weten dan niet of slecht wat er in de groep omgaat, en schatten de ernst
van de situatie onvoldoende ernstig in.
Hierdoor lijkt het alsof de hele groep actief dan wel passief tegen het slachtoffer is, dat hierdoor het gevoel heeft
werkelijk geen kant uit te kunnen.

Het verschil tussen plagen en pesten
Plagen en pesten is niet hetzelfde. Niet alle leraren en ouders kunnen het onderscheid even goed herkennen. Hierdoor
wordt pesten nogal eens ten onrechte voor plagen aangezien. Bij plagen zijn beide partijen vrijwel aan elkaar gelijk, en is
de situatie één op één. De ene keer doet de één wat, de andere keer de ander. Het kan gebeuren dat het niet prettig
gevonden wordt, en er kan zelfs ruzie van komen.
Pesten is structureel anders. In tegenstelling tot bij plagen is er hier geen gelijkwaardigheid meer. De pesterijen gebeuren
vaak niet één op één, maar met een hele groep tegen één (soms twee of drie, maar altijd een minderheid). De gepeste
kan zich niet verweren, en is altijd de sigaar. Vaak durft of kan hij niet terugslaan, of is hierin niet doeltreffend. Plagen
houdt na verloop van tijd op, terwijl pesten vaak voortdurend doorgaat.

Help, ik word gepest!
Besef dat er niets mis is met jou: er is vaak geen specifieke reden waarom iemand gepest wordt. Ook al ben je een
zogenaamd ‘makkelijk slachtoffer’ – je voelt je niet goed in je vel, je bent anders, je hebt het thuis moeilijk of je bent niet
supersociaal – niemand heeft het recht om je slecht te behandelen.
Praat erover: lijd niet in stilte. Praat met een betrouwbare volwassene die je ernstig neemt. Dat kan een van je ouders
zijn, maar ook een medewerker van je school: een zorgcoördinator, vertrouwensleerkracht, leerlingenbegeleider,
opvoeder, beheerder… En als je liever met iemand anders spreekt, ga dan naar het CLB (Centrum Voor
Leerlingenbegeleiding). Je kan ook terecht op websites als :
www.awel.be
www.jac.be
www.tele-onthaal.be.
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Reageer snel: laat de situatie niet aanslepen en uit de hand lopen.
Wacht niet tot later: verwachten dat je in de verre toekomst succesvoller zal zijn dan je pestkoppen is geen oplossing voor
het heden. Als je vandaag gepest wordt, moet daar vandaag een oplossing voor komen.
Ken en gebruik je rechten: fysiek geweld is strafbaar in België. Zonder jouw toestemming afbeeldingen of videomateriaal
verspreiden ook. Aarzel niet om je rechten te laten gelden en stap samen met je ouders met bewijsmateriaal naar de
bevoegde instanties.

Een pestvrij internaat
Enkele tips
Neem iedereen serieus!
Laat collega's weten dat er een pestproblematiek is. Zorg voor zoveel mogelijk ogen en oren. Gebruik ook de ogen van
beveiligingscamera's. Leg, als dat kan, beelden van pesten vast en bewaar deze beelden.
Een pestprobleem is een groepsprobleem. Ga na hoe het pesten is ontstaan. Bijvoorbeeld door verkeerde communicatie
of conflicten.
Ga gericht observeren. Wat gebeurt er tijdens een pestsituatie.
Spreek kinderen direct aan op pestgedrag, meeloopgedrag en aanmoedigingsgedrag. Als je pesten ziet gebeuren is dat
het moment stevig in te grijpen. Kinderen zien dan dat pesten niet geaccepteerd wordt.
PESTEN: BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN
Bij pestgedrag moet de hele internaat/school betrokken worden:
Directie
Leerkrachten
Opvoeders
Pedagogisch personeel
Ouders
Internen/ leerlingen
Aanpak
Sensibiliseren:
Informeren dat pesten niet getolereerd wordt
Het verhogen van betrokkenheid zodat pesten niet wordt afgewimpeld
Signaleren:
Door iedereen
Om internen duidelijk te maken dat het voor het internaat/school menens is
Om de internen te stimuleren tot praten door bijvoorbeeld tijdens een groepsgesprek de ernst van het pestgedrag te
bespreken
Om de communicatie te bevorderen
Interveniëren:
Het voorkomen of ingrijpen bij pesten volgens een bepaalde strategie
Incidentgesprek
Herstelgesprek
Ondersteunend gesprek
Begeleidend gesprek
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camerabewaking in gemeenschappelijke (binnen) ruimtes
In de gemeenschappelijke ruimtes van het internaat bevinden zich camera’s. Aan de inkomdeur wordt melding gemaakt
van deze camerabewaking.

Deze dienen uitsluitend om de veiligheid te waarborgen. De beelden worden gebruikt om het
(eventueel) niet naleven van de regels vast te stellen.
Zowel de buitendeuren als de binnendeuren aan het uiteinde van het gebouw moeten dicht blijven.
Het blokkeren van deze deuren zal aanleiding geven tot een sanctie!
De kamerdeur wordt nooit gesloten of geblokkeerd wanneer je op je kamer aanwezig bent!

drug en alcohol beleid op internaat
algemeen
Er zijn heel veel soorten drugs/ alcohol en de meeste mensen krijgen tijdens hun leven te maken met één of meerdere
daarvan. De term 'drugs/alcohol' is een verzamelnaam voor allerlei soorten stoffen die een invloed hebben op onze geest
(onze gevoelens, zintuigen, waarneming en bewustzijn).
Drugs/alcohol hebben altijd al bestaan ook al is dat geen reden om ze zomaar te gebruiken. Drugs en alcoholgebruik kan
een succesvol schoolproces hypothekeren. Het gebruik van middelen houdt risico’s in voor de gezondheid, welzijn,
veiligheid en de schoolomgeving.
Politie
De beheerder en opvoeders die kennis hebben van strafrechtelijke feiten (bv; drugs dealen) dragen een burgerrechtelijke
verantwoordelijkheid. In dit geval moet de politie ingeschakeld worden. Wanneer het drugsgebruik van een intern of van
een groep internen anderen rechtstreeks in gevaar brengt, is de tussenkomst van politie of het gerecht zeker aangewezen.

Bovendien heeft men ook nog een burgerrechtelijke plicht om een persoon in nood te helpen. Een druggebruiker kan als
een persoon in nood worden gezien

Gevonden drugs
De beheerder mag de drugs niet in zijn bezit houden omdat hij in dit geval zelf schuldig is aan verboden drugsbezit. Deze
moeten dan zo snel mogelijk aan de politie bezorgd worden. De drugs mogen niet vernietigd worden.
Drugs die vrijwillig door de intern op eenvoudig verzoek worden overhandigd, moeten zo snel mogelijk – desnoods zonder
vermelding van herkomst – aan de politie bezorgd worden. De politie kan in dit geval van de beheerder niet eisen dat hij
ook de identiteit van de intern meedeelt.
De beheerder kan de drugs niet zonder de toestemming van de intern afnemen, want in dat geval voert hij een
dwangmaatregel uit waarvoor hij niet bevoegd is. Hiervoor moet hij een beroep doen op de politie.
Overhandiging gebeurt best in het bezit van een getuige of via een ‘ontvangstbewijs’ (enkel bij meerderjarigen), waarop
de aard (indien gekend) en de hoeveelheid van de drugs wordt vermeld. Dit om te voorkomen dat de opvoeder zelf onder
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verdenking komt te staan wegens het achterhouden van drugs voor eventueel eigen gebruik!
Conclusie: Het internaat zal altijd de politie moeten inlichten wanneer het drugs in zijn bezit heeft. Indien het internaat
weet van wie de drugs afkomstig zijn, moet de beheerder zelf uitmaken of hij ook melding maakt van wie deze drugs
afkomstig zijn. Afhankelijk van de situatie (bijv. de intern werd al verschillende malen betrapt) en van de samenwerking
met de plaatselijke politie zal het internaat beslissen of ze de intern aangeeft bij de politie of niet.
Bij problemen kan je steeds terecht op de site www.druglijn.be

F.A.Q.
Kan een drugscontrole in samenwerking met de politie georganiseerd worden?
Indien de beheerder/opvoeder vermoedt dat er in het internaat drugs gebruikt en/of verhandeld worden, kan de politie
(met politiehonden) ingeschakeld worden. Drugscontrole met honden die door de politie wordt uitgevoerd, behoort tot de
normale technieken die de politie kan gebruiken.
De ouders kunnen geen stappen ondernemen tegen het initiatief van het internaat om een drugscontrole met
politiehonden te laten doorgaan.
Mag een opvoeder/ beheerder een intern fouilleren?
De term ‘fouilleren’ impliceert het onderzoeken van de kleren van intern en het doorzoeken van persoonlijke voorwerpen
zoals zijn bagage . De beheerder mag niet fouilleren en kan de intern niet dwingen zijn bagage te laten doorzoeken.
De beheerder/opvoeder kan enkel aan de intern vragen zijn zakken leeg te maken, zijn bagage te openen en te ledigen.
Indien de intern dit weigert, mag de beheerder dit niet zelf doen. Er moet wel duidelijk vermeld worden wat de mogelijke
gevolgen zijn indien er in zijn zakken, in de bagage iets gevonden wordt wat verboden is, bijv. drugs, een gestolen
voorwerp, … Het ledigen van de zakken, de bagage gebeurt best in het bijzijn van een getuige. De intern kan hiertoe
evenwel niet verplicht worden.
Is een internaat verplicht om de ouders van een meerderjarige intern te contacteren als deze betrapt wordt met
drugs?
Het internaat mag in principe de ouders van een meerderjarige intern niet contacteren, tenzij hij/zij hiermee akkoord gaat.
Een meerderjarige intern is volledig handelingsbekwaam. Juridisch zijn niet langer de ouders, maar is de meerderjarige
intern zelf de rechtstreekse contactpersoon met het internaat. De meerderjarige intern is persoonlijk aansprakelijk voor
zijn/haar handelingen.
Indien het internaat de ouders van een meerderjarige intern informeert zonder het akkoord van de intern dan is dit een
schending van de privacy van de meerderjarige intern. Enkel indien de meerderjarige intern zijn of haar akkoord geeft, kan
het internaat de ouders informeren.
Mag er op het internaat een urinetest ( drugscontrole ) afgenomen worden?
Het internaat kan de intern geen urinecontrole opleggen, aangezien dit een medische handeling is. Een verplichte
medische controle kan enkel door de wet of de rechter worden opgelegd, mits respect voor de grondrechten van de
jongere.
Het internaat kan niet, in zijn reglement opnemen, zonder afbreuk te doen aan de grondrechten van jongeren, dat de
intern zich verplicht medisch moet laten controleren op bepaalde zaken op straffe van tuchtsancties. De intern kan altijd
zijn toestemming weigeren of intrekken.
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Sanctiebeleid op het internaat (incl. alcohol)
De reglementaire aanpak. Het is verboden om op de campus drugs/alcohol te gebruiken, aan te nemen, door te geven of
te verhandelen. Elk vermoeden van drugs -en alcoholgebruik, wordt gemeld aan de beheerder/opvoeder. Die gaan na of
de vermoedens gegrond zijn. Wij verwachten een positieve samenwerking met de ouders en/of politie om elke
druggebruik al dan niet te bevestigen.

Indien een intern op gebruik van drugs of alcohol betrapt wordt
De ouders, voogd of bevoegde persoon wordt hiervan op de hoogte gebracht, door de intern zelf of in de 2de plaats door
het internaat. De ouders, voogd of bevoegde persoon neemt binnen de 3 dagen contact op met de beheerder.
In elk geval krijgt de intern 3 dagen uitsluiting. De beheerder legt hem/haar hierbij nog een straftaak op. Hierbij gaat ook
het “laatste kans contract” in.
De beheerder bekijkt samen met de opvoeders de ernst van de situatie. En beslist al dan niet om de politie te verwittigen.
Naar gelang de ernst van het druggebruik kunnen de volgende maatregelen worden genomen:
Begeleidingsgesprekken met een vertrouwenspersoon op school of CLB of inschakelen van externe begeleiding

Indien iemand betrapt wordt op het bezit van drugs of alcohol :
De ouders, voogd of bevoegde persoon wordt hiervan op de hoogte gebracht, door de intern zelf of in de 2de plaats door
het internaat. De ouders, voogd of bevoegde persoon neemt binnen de 3 dagen contact op met de beheerder. De
hoeveelheid drugs wordt in beslag genomen. (hierbij wordt de hoeveelheid drugs opgeschreven en de intern stemt hierin
toe)
In elke geval krijgt de intern 3 dagen uitsluiting. De beheerder legt hem/haar hierbij nog een straftaak op. Hierbij gaat ook
het laatste kans contract in.
De beheerder bekijkt samen met de opvoeders de ernst van de situatie. En beslist al dan niet om de politie in te
schakelen.

Indien iemand drugs of alcohol doorgeeft
De ouders, voogd of bevoegde persoon worden hiervan op de hoogte gebracht, door de intern zelf of in de 2de plaats door
het internaat. De ouders, voogd of bevoegde persoon nemen binnen de 3 dagen contact op met de beheerder.
De intern wordt onmiddellijk preventief geschorst. In elke geval kan na de beslissing van het internaatscollege de intern
definitief verwijderd worden van het internaat.
De beheerder wijst de betrokkene er op dat hij/zij bij herhaling van gelijke feiten zal worden beschouwd als dealer. De
beheerder, samen met de opvoeders, spreekt zich uit over de toedracht van het vergrijp en stelt naar gelang van de ernst
van de situatie volgende maatregelen voor:
Begeleidingsgesprekken met vertrouwenspersoon op school of CLB
Inschakeling van externe begeleiding

Indien iemands gedrag verstoord is door drug of alcohol gebruik
De beheerder wordt op de hoogte gebracht van de feiten. De opvoeder neemt de interne mee, verwittigt zijn/haar ouders,
voogd of bevoegde persoon en verzoekt hen de betrokkene te komen afhalen.
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De intern wordt onmiddellijk preventief geschorst. Op basis van een overleg met beheerder en zijn opvoedersteam zal een
gepaste sanctie worden getroffen.
De beheerder en de opvoeders spreken zich uit over de vermoedelijke ernst van het verstoord gedrag en stellen naar
gelang van de situatie volgende maatregelen voor:
Begeleidingsgesprekken met vertrouwenspersoon op school of CLB
Inschakeling van externe begeleiding
Individuele begeleiding door een gespecialiseerde dienst

inbeslagneming van goederen
Mag het internaat overgaan tot inbeslagneming van bepaalde voorwerpen?
Opvoeders van een internaat kunnen geen goederen in beslag nemen.
Enkel de politie kan overgaan tot inbeslagneming. Inbeslagneming is mogelijk t.a.v. alle zaken die vatbaar zijn voor
verbeurdverklaring of alles wat kan dienen om de waarheid aan het licht te brengen (art. 35 Wetboek van Strafvordering SV).
Internen kunnen in het kader van het niet naleven van het internaatsreglement als ordemaatregel bepaalde goederen
moeten overhandigen aan de personeelsleden van het internaat. Dit moet dan niet beschouwd worden als een in
beslagname volgens art. 35 SV, het gaat hier over de tijdelijke overhandiging van bepaalde goederen ingevolge het niet
naleven van afspraken. Het voorwerp blijft eigendom van de intern. Bijgevolg wordt artikel 16 van de Grondwet niet
geschonden.

Wat indien de intern voorwerpen in zijn bezit heeft die een gevaar inhouden?
Voorwerpen die een gevaar uitmaken voor de mede-internen en/of opvoeders, worden onmiddellijk in beslag genomen.
Ook zij blijven eigendom van de intern en moeten in principe zo vlug mogelijk worden teruggegeven.
Ingeval het gaat over een minderjarige dan mogen deze voorwerpen enkel aan de ouders terug gegeven worden. Indien
het gaat over een meerderjarige intern moet de beheerder uitmaken of dit voorwerp aan de intern teruggegeven wordt of
aan de politie overhandigd wordt.
Het internaat zal zelf moeten nagaan of ze de voorwerpen die een gevaar uitmaken voor de mede-internen en/of
opvoeders zo vlug mogelijk zal teruggeven, rekening houdende met zorgvuldigheidsplicht en met de aansprakelijkheid die
het heeft.
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Afwezigheden
Afwezigheid
Het is uitermate belangrijk je afwezigheden te verantwoorden.
Bij afwezigheid geldt een meldingsplicht.
De directeur of de beheerder wordt zo snel mogelijk verwittigd van de afwezigheid van de intern.
Indien de intern op voorhand weet dat hij/zij één of meerdere dagen, om welke reden ook, afwezig zal zijn, verwittigt
hij/zij hiervan vooraf de directeur of de beheerder.
Elke afwezigheid moet worden gestaafd door een schriftelijke verklaring van de ouders of voogd of van de meerderjarige
leerling. In geval van ziekte wordt een medisch attest voorgelegd met vermelding van de duur van de ziekte.
Het medisch attest moet worden voorgelegd bij de terugkeer van de intern.
Een toevallige afwijking van de studieregeling van het internaat moet schriftelijk worden gemotiveerd door een officieel
dokters-, tandarts-, ziekenhuis-, school-, cultuurvereniging- of sportclubattest.
De internen kunnen het internaat enkel verlaten na een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van hun ouders of voogd en
mits de toelating van de directeur of de beheerder.
Het verlaten van het internaat zonder dat er sprake is van een gewettigde afwezigheid, voor welke reden dan ook, is ten
strengste verboden. Dit zal aan je ouders gemeld worden en bestraft worden.

Wat te doen bij afwezigheden ? concreet
De ouders / voogd telefoneren ’s morgens naar het internaat om de afwezigheid van uw zoon of dochter en de duur
ervan te vermelden.
Via een online systeem kan men de afwezigheid ook ingeven : https://comeros.be/nl/afwezigheidsaanvraag/?
KlantID=15&Token=ee537f626fc21721ec8d3ee38f2bb53b
Niemand loopt zomaar vrij rond op het domein. Je bent steeds daar waar je op dat moment, volgens jouw
uurrooster, moet zijn.
Indien er het eerste lesuur geen les is, ben je verplicht je naar de studie onder toezicht te begeven op school
Het verlaten van het internaat, voor welke goed bedachte reden dan ook, is ten strengste verboden. Dit zal aan de
ouders gemeld en bestraft worden.
Elke afwezigheid moet worden gestaafd door een schriftelijke verklaring van de ouders of voogd of van de meerderjarige
leerling. In geval van ziekte wordt een medisch attest voorgelegd met vermelding van de duur van de ziekte. Het medisch
attest moet worden voorgelegd bij de terugkeer van de intern.
Een toevallige afwijking van de studieregeling van het internaat moet schriftelijk worden gemotiveerd door een officieel
dokters-, tandarts-, ziekenhuis-, school-, cultuurvereniging- of sportclubattest.
Indien je het internaat zonder toestemming verlaat, val je niet meer onder de schoolverzekering.
Indien je afwezig bent op het internaat zijn je ouders verplicht om dit de dag zelf te melden aan het secretariaat
van het internaat op het nummer 02/451.21.53.

verlaten van het internaat
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verlaten van het internaat
De intern kan enkel het internaat verlaten onder 3 voorwaarden :
mits voorafgaande schriftelijke aanvraag van zijn ouders aan de beheerder en/of secretariaat internaat. Aanvraag
kan enkel telkens op maandag vóór 12u. via de website https://comeros.be/nl/afwezigheidsaanvraag/?
KlantID=15&Token=ee537f626fc21721ec8d3ee38f2bb53b ) of uitzonderlijk via mail
kris.baten@campuswemmel.be of myriam.segers@campuswemmel.be
mits schriftelijke toestemming (woensdagmiddag) verleend in het inschrijvingsdossier geldig voor één schooljaar.
mits schriftelijke goedkeuring van de beheerder
Indien je het internaat zonder schriftelijke toestemming verlaat, val je niet meer onder de schoolverzekering

afwezigheid door ziekte
afwezigheid bij ziekte
Breng bij een ziekte tijdig je medisch attest binnen op het secretariaat van het internaat, anders worden deze dagen niet
meer in mindering gebracht via een CN.
Tot één maand na de ziekte worden de ziektedagen verrekend. Daarna kunnen deze niet meer worden geregulariseerd en
in mindering worden gebracht.

ziekte, ongeval
Bij ernstige ziekte of ongeval in het internaat worden de verantwoordelijken van het ouderlijke gezag en desgevallend de
dagschool door de opvoeders van dienst of de beheerder telefonisch op de hoogte gebracht. De verantwoordelijken die
het ouderlijke gezag hebben moeten hun zoon/dochter komen ophalen om naar de eigen huisdokter of spoed te gaan.
Indien de ouders niet bereikbaar zijn, bellen de opvoeders of de beheerder altijd een huisdokter. De dokters- en
apotheekkosten vallen ten laste van de verantwoordelijke ouders.
Bij dringende en zeer ernstige medische problemen bellen de opvoeders automatisch een ziekenwagen. Zij dienen de
“eerste zorgen” toe en passen zo nodig de aangeleerde reanimatietechnieken toe. De ouders worden zo snel mogelijk
gewaarschuwd.

toedienen van medicatie
Het internaatsteam kan NIET op eigen initiatief medicatie verstrekken.
In principe wordt op ons internaat geen andere medicatie aan internen toegediend dan diegene die vermeld werd in het
inschrijvingsdossier. Wanneer een leerling omwille van bijv een chronische aandoening medicatie moet nemen dan kan
dit op doktersvoorschrift en na duidelijke afspraken met de ouders en de intern(e).
Het internaatsteam kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een intern(e) na het nemen van
medicatie neveneffecten ondervindt.
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Betwistingen en klachten
Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting
Men kan enkel tegen definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel in beroep gaan. Het beroep wordt behandeld door een
beroepscommissie.

Opstarten van het beroep
Om de beroepsprocedure te kunnen opstarten, moeten de intern en zijn ouders eerst gebruik maken van hun recht op
overleg met de directeur of de beheerder.
De ouders moeten het beroep schriftelijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van de feiten en van het voorwerp
van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) indienen bij de algemeen directeur uiterlijk binnen drie dagen
(zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen en de statutaire verlofdagen niet meegerekend) na de
schriftelijke kennisgeving van de definitieve verwijdering. De ouders doen dit via een aangetekende zending; op die
manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.
Tijdens de beroepsprocedure blijf je definitief uitgesloten.

Beroepscommissie
De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept die zo vlug mogelijk samen.
De beroepscommissie bestaat uit interne en externe leden. De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de
algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.
De beroepscommissie hoort de betrokken personen en de intern in kwestie binnen 14 dagen na samenstelling van deze
beroepscommissie door de AD
De beroepscommissie bevestigt of vernietigt de beslissing. Zij kan de behandeling van het beroep ook gemotiveerd
afwijzen op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdig indienen of het niet voldoen aan vormvereisten.
De algemeen directeur verstuurt de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie aangetekend, binnen de veertien
dagen die volgen op de dag van de beslissing in beroep. De betrokken directeur en beheerder ontvangen hiervan een
afschrift.
Bij de kennisgeving van de beslissing moet de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State worden vermeld (termijn en
modaliteiten).
Binnen het GO! is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing.

Algemene klachtenprocedure
Een klacht?
Ben je niet tevreden over de werking van het internaat rond een bepaald aspect? Of heb je bedenkingen bij een concrete
handeling of beslissing van een personeelslid van het internaat? Dan kun je overwegen om een klacht in te dienen.
In principe kan iedere belanghebbende een dergelijke klacht indienen. Als ouder, grootouder, familielid, burger, e.d. maar
ook als belanghebbende interne van de school zelf kun je dit doen.
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Waar kun je met een klacht terecht?
De eerste stap bestaat erin om de klacht rechtstreeks aan de directeur of de beheerder te bezorgen en samen naar een
oplossing te zoeken.
Lukt dit niet en kom je na overleg met de directeur of de beheerder niet tot een akkoord - of gaat de klacht over het
optreden van de directeur of de beheerder zelf - dan kun je vervolgens formeel een klacht indienen bij de algemeen
directeur van de scholengroep.
Ben je niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling of de oplossing die geboden werd door de algemeen
directeur dan kun je tot slot eventueel een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel,
tel 0800 240 50 of via www.vlaamseombudsdienst.be.
De afgevaardigd bestuurder van het GO! is enkel bevoegd voor klachten in verband met de administratieve diensten van
het GO!. Voor klachten in verband met een school, internaat of scholengroep kun je terecht bij de betrokken directeur of
algemeen directeur. Heb je vragen over de toepassing van de diverse procedures, dan kun je dit aankaarten via
klachten@g-o.be.

Hoe dien je een klacht in?
Je kunt telefonisch een klacht indienen of via een brief, een e-mail- of faxbericht. Je kunt eventueel ook een afspraak
maken voor een persoonlijk gesprek.
De volgende gegevens mogen zeker niet ontbreken bij de klachtmelding:
• jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres);
• een feitenrelaas - wat is er precies gebeurd en wanneer;
• de naam van het internaat waar de feiten zich voordeden als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de
scholengroep.

Hoe verloopt de behandeling van een klacht?
Binnen een termijn van 10 kalenderdagen ontvang je in principe een ontvangstmelding.
Indien de klacht niet wordt behandeld omdat deze niet ontvankelijk is conform de bepalingen van het Vlaams
klachtendecreet, zal je daarvan op de hoogte worden gebracht.
Als de klacht wel ontvankelijk is, volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte
gebracht van het resultaat van dit onderzoek.
De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht de betrokken
beheerder, directeur of algemeen directeur heeft bereikt.
Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit evenwel niet dat deze beslissing automatisch wordt
uitgesteld of ingetrokken.

Welke klachten worden niet behandeld?
Volgens het Vlaams klachtendecreet hoeven de volgende klachten niet behandeld te worden:
• een klacht die betrekking heeft op feiten waarover reeds eerder een klacht is ingediend en die al behandeld werd;
• een klacht die betrekking heeft op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben
plaatsgevonden;
• een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure of waarvoor een jurisdictioneel
beroep is ingediend (o.a. Raad van State);
• een beroepschrift tegen een definitieve uitsluiting (inhoudelijke aspecten);
• een kennelijk ongegronde klacht;
• een klacht waarvoor je als klager geen belang kunt aantonen;
• een anonieme klacht;
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• een klacht over het algemeen beleid en de regelgeving van de Vlaamse overheid.
Dien je toch een dergelijke klacht in, dan is de kans zeer groot dat hij zal worden afgewezen en als niet ontvankelijk zal
worden verklaard.

Specifieke procedures
Voor een aantal specifieke klachten kun je terecht bij een welbepaald orgaan of een daartoe bevoegde organisatie of
commissie. Je moet er een afzonderlijke klachtenprocedure te volgen.
Voor de betwisting van een definitieve uitsluiting zijn er specifieke administratieve procedures uitgewerkt. Deze
procedures vind je in het internaatreglement en moet je nauwgezet opvolgen en doorlopen (focus op inhoudelijke
aspecten). Klachten over het verloop van dergelijke procedures kan men wel indienen bij de beheerder, directeur of
algemeen directeur van de school of scholengroep (bv. te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling,
onvoldoende informatieverstrekking).
Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kan men indienen bij de Commissie Zorgvuldig
Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat internaten zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten
houden (o.a. eerlijke concurrentie, verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en sponsoring). Meer
informatie vind je via de website www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur.
Voor klachten in verband met discriminatie kun je terecht bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Meer
informatie vind je via www.unia.be.
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Participatie
Participatie in het internaat
We dragen participatie, betrokkenheid en vrije meningsuiting hoog in het vaandel. Elk kind, ongeacht zijn of haar
specifieke kenmerken, kan op zijn / haar wijze participeren. We schatten elke mening naar waarde! Inspraak betekent
echter niet dat iedereen zijn zin kan doen.
In het internaat proberen we de internen zoveel mogelijk te betrekken bij het vastleggen van afspraken via de
internenraad over:
• vrijetijdsactiviteiten
• afspraken inzake kledij
• afspraken over het gebruik van GSM, internet, …
•…

foodraad
Een keer om de 2 maanden wordt er rond te tafel gezeten met het keukenpersoneel omtrent het ontbijt en het avondmaal
op het internaat.
De internen hebben in de mate van het mogelijke inspraak in de keuze van het aanbod. Wij zien er op toe dat de
maaltijden gevarieerd en gezond zijn.
Er wordt telkens een verslag gemaakt . DIt wordt bekendgemaakt in de recreatieruimte voor alle internen

pedagogisch comité
Elk trimester is er een pedagogisch comité in het internaat.
In dit orgaan zetelen alle opvoeders en de beheerder
In deze vergadering worden alle internen individueel besproken qua studieattitude, punten, beleefdheid,....
Van elke intern wordt een verslag opgemaakt en ingegeven in ons digitaal platform

oudercontact
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oudercontact
Internaten spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de internen en van hun omgeving. Ze mogen geen
eilanden zijn waarnaar ouders hun kinderen sturen, maar open instellingen die een aanzienlijke bijdrage leveren aan het
algemene welzijn van de gemeenschap.
Om een optimale begeleiding te blijven garanderen is een
samenwerking tussen opvoeders en ouders aangewezen.

Als ouders draag je de eerste verantwoordelijkheid voor de
opvoeding van je kinderen. Wij hopen dan ook dat je ze zal
aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven, en
rekenen erop dat we jullie mogen ontmoeten tijdens al onze
oudercontacten

De data van onze oudercontacten wordt gepubliceerd via onze jaarlijkse kalender. Deze kalender zal je in het begin van
het schooljaar worden overgemaakt via mail maar kan je ook terugvinden op onze site :
www.campuswemmel.be/internaat

opvoedersvergadering
Eenmaal per trimester wordt een opvoeders vergadering georganiseerd.
In deze vergadering worden algemene zaken betreffende de werking van het internaat besproken .
In deze vergadering zetelen alle opvoeders en de beheerder van het internaat.
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Decreet rechtspositie minderjarige
Rechten van de minderjarige
Het Decreet betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp (DRM) werd op 7 mei 2004 goedgekeurd
en is sinds 1 juli 2006 van kracht. Dit decreet is van toepassing op alle betrokken sectoren van de integrale jeugdhulp; het
is dus naar de letter van de wet niet van toepassing op de internaten. Toch verdient het aanbeveling om een aantal
principes van het DRM ook binnen de context van het internaat te hanteren.
Internaten zijn immers volwaardige partners in het opvoedingsproces van kinderen en jongeren.
Wie kinderen en jongeren ondersteunt bij dat opvoedingsproces moet voortdurend keuzes maken.
Wanneer wij keuzes maken, stellen wij het belang van uw kind altijd centraal.
Het DRM geeft ons een aantal handvatten om het belang van alle kinderen en jongeren, los van een
hulpverleningscontext, optimaal te garanderen. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over het recht op privacy en
participatie. Wij hanteren het uitgangspunt van het DRM als bijkomende hefboom voor kwaliteitsvol verblijf en
begeleiding voor uw kind.
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Verzekeringen
Verzekeringen en aansprakelijkheid
Alle leerlingen zijn kosteloos verzekerd tegen ongevallen die op school of op de weg van school naar huis voorvallen, met
inbegrip van risico’s tijdens de pedagogische uitstappen of studiereizen. De verzekeringspolis dekt alleen de tussenkomst
in de onkosten voor geneeskundige verzorging (dokter, apotheker, ziekenhuis,…).
Elk ongeval moet onmiddellijk aan een opvoeder / beheerder of het leerlingensecretariaat worden gemeld, waar een
aangifteformulier wordt ingevuld. Dit aangifteformulier kan u vinden op onze site .
De rekeningen voor medische zorgen en geneesmiddelen moeten eerst aan het ziekenfonds voor terugbetaling
aangeboden worden. Het deel van de rekeningen dat door het ziekenfonds niet wordt vergoed, zal door de
verzekeringsmaatschappij worden uitbetaald.
Materiële schade (aan kleding, bril, GSM, PC, breken van ramen,…) toegebracht aan medeleerlingen of aan
schoolgebouwen moet door de ouders worden vergoed.
Ook de eventuele schade die leerlingen bij een ongeval op de weg veroorzaken, valt niet ten laste van de
schoolverzekering. Tegen dergelijke risico’s is het raadzaam een familiale verzekering af te sluiten.
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Leefregels
Ordemaatregelen
Als je door je gedrag het leven in het internaat bemoeilijkt, zal het internaat je ertoe aanzetten je gedrag te verbeteren en
aan te passen. Elk personeelslid van het internaat kan daartoe, onder het gezag van de directeur of beheerder, gepaste
ordemaatregelen nemen.
Ordemaatregelen strekken er in beginsel toe om je ertoe te brengen jouw gedrag te verbeteren en aan te passen.
Ordemaatregelen mogen jou de essentiële voorzieningen van het internaat niet ontnemen.
De volgende ordemaatregelen kunnen worden genomen:
een waarschuwing;
een schriftelijke vermaning;
een straftaak;
een tijdelijke verwijdering uit bepaalde activiteiten;
…
Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend.
Volstaat een ordemaatregel niet, dan kan de beheerder met jou een begeleidingsovereenkomst/ gedragscontract sluiten
waarin duidelijk omschreven wordt wat van jou wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als je de afspraken niet nakomt.
Het contract wordt schriftelijk meegedeeld aan je ouders, die de begeleidingsovereenkomst / het gedragscontract
ondertekenen. Het contract heeft een beperkte duur en wordt voortdurend geëvalueerd. Eventueel kan daarop een
tuchtprocedure volgen.

Ordemaatregelen mogen de essentiële voorzieningen van het internaat niet ontnemen.
Ordemaatregelen kunnen bv genomen worden wanneer de intern:
zich storend gedraagt;
zijn mede-internen pest;
zijn mede-internen verbaal of fysiek bedreigt;
de gemaakte afspraken niet naleeft;
zaken beschadigt (bv muren bekladden);
…
Tegen een ordemaatregelen kan geen beroep worden aangetekend !

Tuchtmaatregelen
Tuchtmaatregelen worden genomen wanneer je gedrag werkelijk een gevaar of ernstige belemmering vormt voor het
ordentelijk samenleven en/of als je door je agressieve houding de veiligheid en de fysieke of psychische integriteit van
anderen in gevaar brengt en/of wanneer je de verwezenlijking van het opvoedingsproject van het internaat in het gedrang
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brengt.
Ons internaat hanteert het principe dat een minder ingrijpende maatregel voorafgaat aan een meer ingrijpende maatregel
als de minder ingrijpende maatregel dezelfde remediërende of corrigerende effecten bereikt.
Tuchtmaatregelen worden slechts genomen als de ordemaatregelen geen effect hebben of bij zeer ernstige
overtredingen. Het kan dan onder meer gaan over overtredingen zoals opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen,
opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade
toebrengen, drugs dealen of diefstal plegen, e.d.
Tuchtmaatregelen treffen de gestrafte intern door hem tijdelijk of definitief de essentiële voorzieningen van het internaat
te ontnemen.
Tuchtmaatregelen kunnen enkel door de schooldirecteur of de beheerder worden genomen.
In het belang van de intern zijn de tuchtmaatregelen en het tuchtdossier niet overdraagbaar. Een verwijdering uit het
internaat impliceert niet automatisch een verwijdering uit de school en vice versa.
Tuchtmaatregelen worden slechts genomen als de ordemaatregelen geen effect hebben of bij zeer ernstige
overtredingen, zoals:
opzettelijk slagen en/of verwondingen toebrengen;
opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden;
opzettelijk en blijvend storend gedrag;
zware materiële schade toebrengen;
bezit, verhandelen of gebruik van drugs;
diefstal plegen;
… (deze lijst is niet limitatief)
De tuchtmaatregelen zijn:
Een tijdelijke verwijdering uit het internaat voor een minimale duur van één dag en voor een maximale duur
van 15 opeenvolgende dagen
Deze beslissing wordt genomen door de schooldirecteur of de beheerder.
Zij wordt schriftelijk en gemotiveerd betekend aan je ouders. Tijdens de tijdelijke verwijdering ( < 5 dagen) wordt
het kostgeld wel aangerekend. Je mag de middagmalen blijven nuttigen in het internaat. Vanaf 5 dagen worden
deze dagen in mindering gebracht van het kostgeld (middagmalen moeten wel vergoed worden). Je moet ook
aanwezig zijn op school.
Je ouders worden vooraf telefonisch en schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen tuchtmaatregel.
Alleszins moet het internaat er zich van vergewissen dat je ouders op de hoogte zijn van de genomen maatregel.
Een definitieve verwijdering uit het internaat
Deze beslissing wordt genomen door de schooldirecteur of de beheerder in overleg met de opvoeders van het
internaat.
Zij wordt schriftelijk en gemotiveerd betekend aan je ouders.
Tijdens de definitieve verwijdering wordt het kostgeld voor de resterende periode niet aangerekend . De definitieve
verwijdering uit het internaat betekent niet dat je niet aanwezig moet zijn op school. Je ouders worden vooraf
telefonisch en schriftelijk gemotiveerd op de hoogte gebracht van de genomen tuchtmaatregel
De intern die uit het internaat verwijderd is kan het volgende schooljaar slechts opnieuw ingeschreven worden na
gunstig advies van de beheerder en het opvoedersteam
De definitieve uitsluiting gaat in onmiddellijk na de schriftelijke kennisgeving.
Alleen tegen de definitieve verwijdering als tuchtmaatregel kan in beroep worden gegaan.

Regels bij tuchtmaatregelen
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Regels bij tuchtmaatregelen
Wanneer de directeur of beheerder een tuchtmaatregel neemt, respecteert hij/zij in ieder geval de volgende regels:
De intentie tot een tuchtmaatregel wordt schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht.
De betrokken intern en de ouders, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, worden vooraf uitgenodigd
voor een gesprek over de problemen.
Elke genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom het gedrag van de intern
werkelijk een gevaar vormt voor ordentelijk samenleven op het internaat of het opvoedingsproject van het internaat
in het gedrang brengt. Bij een definitieve verwijdering wordt schriftelijk verwezen naar de mogelijkheid tot beroep
met overeenkomstige procedure.
De ouders worden vóór het ingaan van de tuchtmaatregel telefonisch en schriftelijk op de hoogte gebracht van de
genomen beslissing en van de datum waarop de maatregel ingaat.
Er wordt nooit overgegaan tot collectieve verwijderingen. Over elke verwijdering moet individueel beslist worden.
De intern, ouders en hun vertrouwenspersoon hebben recht tot inzage van het tuchtdossier van de intern.
De tuchtstraf moet in verhouding staan tot de ernst van de feiten.
Het tuchtdossier en tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van het ene internaat naar het andere internaat, noch
naar de school.
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Info
engagemenstverklaring van de ouders !
Beste ouders
U hebt beslist om uw zoon of dochter bij ons op het internaat te laten verblijven.
Natuurlijk zijn er ook enkele afspraken en verwachtingen waarmee u als ouder / voogd rekening moet houden.

Internaat algemeen:
Alle communicatie verloopt in het Nederlands. Op regelmatige tijdstippen ontvangt u extra info omtrent activiteiten
e.a.
U bent verplicht om een e-mail adres door te geven aan het secretariaat van het internaat !
Het internaat is open op maandagmorgen vanaf 7u.45 en sluit op vrijdagavond om 17u.30. Deze uren moeten
gerespecteerd worden.
U kan het opvoedersteam steeds bereiken vanaf 15u.30 op het nr. 0475/44 93 00.
Tijdens de studieperiodes en na 22u.00 wordt u vriendelijk verzocht niet meer te bellen naar uw kind
Het opvoedersteam mag in geen geval medicatie toedienen aan uw kind. Enkel wie een doktersattest heeft voor
het innemen van dagelijkse medicatie mag dit onder toezicht innemen.
Per schooljaar worden er 3 oudercontacten voorzien. U wordt op deze dagen dan ook verwacht. De juiste data kan u
vinden in onze jaarkalender en op de site.
Wanneer de leefregels worden overtreden door uw kind, wordt er gesanctioneerd. Ernstige overtredingen worden
met een tijdelijke verwijdering van 1 of meerdere dagen ( = uitsluiting(en)) gesanctioneerd. Dit is het begin van een
tuchtprocedure.
Elke vrijdag wordt er verwacht dat uw kind zijn/haar kamer netjes achterlaat. Graag door u regelmatig een controle
van vuile kledij, lakens, badlinnen,..
Meer informatie, foto’s en/of aankondigingen kan u terugvinden op onze website:
www.campuswemmel.be/internaat. Vergeet ons ook niet te liken op facebook.

Financieel / voorinschrijving
Elke factuur moet binnen de veertien dagen na ontvangst betaald worden. Meestal wordt de factuur met uw kind
meegegeven of via de post verstuurd.
U wordt steeds verwittigd via e-mail.
De kosten die gepaard gaan met het versturen van herinneringsbrieven (€ 3) of aangetekende zendingen (€ 6) of de
eventuele procedure om achterstallige kostgelden te innen, kunnen aangerekend worden op een nieuwe factuur.
Indien na een inschrijving voor het komende schooljaar (01/01/X tot 31/08/X) een dossier wordt geannuleerd vóór
de aanvang van het schooljaar (1/9/X) (leerling wordt uitgeschreven vooraleer het schooljaar begint) zal een
administratiekost van 100 € worden aangerekend
Indien een achterstand van 2 maanden kostgeld opgelopen wordt, behoudt de directie / de beheerder zich het recht
om de interne uit het internaat te verwijderen.

Uitschrijvingsmomenten
vóór elke schoolvakantie (herfst, kerst, krokus & paasvakantie) (zonder opzegkosten)
automatisch bij definitieve uitsluiting in het internaat of school, eventueel vooraf gegaan door een preventieve
schorsing (vanaf de 1ste officiële schorsingsdag)
bij onderling akkoord (250 € opzegkosten vanaf uitschrijvingsdatum)

Ziekte / Afwezigheden
Via een online systeem kan men de afwezigheid ook ingeven : https://comeros.be/nl/afwezigheidsaanvraag/?
KlantID=15&Token=ee537f626fc21721ec8d3ee38f2bb53b Hier kan je ook ziektebriefjes uploaden.
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De dagvergoedingen m.b.t. de dagen afwezigheid wegens ziekte worden terugbetaald op voorwaarde dat deze
afwezigheid minimum 5 opeenvolgende schooldagen omvat en gestaafd wordt door een medisch attest. Zo snel
mogelijk bij zijn/haar terugkomst bezorgt de interne leerling een kopie van dit medisch attest op het secretariaat
van het internaat, en dit ten laatste op het einde van de maand volgend op de ziekte.
Bij ziekte bellen of mailen (myriam.segers@campuswemmel.be) de ouders het internaat om de afwezigheid van u
zoon of dochter en de duur ervan te melden. Dit kan op het nummer van ons secretariaat : 02/451.21.53

De intern kan enkel het internaat verlaten onder 3 voorwaarden :
mits voorafgaande (aanvraag kan enkel telkens op maandag vóór 12u.) schriftelijke aanvraag van zijn ouders aan de
beheerder en/of secretariaat internaat via de website http://www.internaatcampuswemmel.com of uitzonderlijk via
mail kris.baten@campuswemmel.be of myriam.segers@campuswemmel.be
mits schriftelijke toestemming (woensdagmiddag) verleend in het inschrijvingsdossier geldig voor één schooljaar.
mits schriftelijke goedkeuring van de beheerder

Begeleiding / Studie
Comeros ( COMunicatie En Registratie OpvolginsSysteem ) is een digitaal platform waar gegevens van uw kind
worden bijgehouden zoals een internefiche pedagogische gegevens, opvolging werkattitude, sancties, internaat
rapport, afwezigheden… Tijdens de studiemomenten wordt uw kind begeleid en wordt er ingegeven wat uw kind op
dat moment doet voor school. U kan hiervan op eenvoudige vraag een afschrift bekomen.
Tussen 17u. -17u.45 en 19u.30-20u.30 zijn de opvoeders niet bereikbaar. Dan is er studie. Gelieve uw kind dan ook
niet te storen.
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