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DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT 

 

De allégorie van de kikker... 
 

Er was eens een koers van kikkers.   
Het doel was de top van een zendmast te bereiken. 

Vele mensen verzamelden zich om ze te zien en ze toe te juichen. 
De mensen geloofden eigenlijk niet dat de kikkers de top zouden bereiken.  De opmerkingen die 

men hoorde klonken als volgt: 
“belachelijk!”, “Ze geraken er nooit!” 

De kikkers raakten één voor één ontmoedig, behalve eentje dat verder klom. 
Maar de commentaren bleven komen; 

“Echt niet de moeite, ze geraken er nooit!” 
En de kikkers gaven zich één na één gewonnen, behalve dat eentje dat – tegen alle opmerkingen 

in – doorzette... 
Op het einde gaven ze allemaal op, uitgezonderd dat ene kikkertje dat – eenzaam en ten koste 

van een enorme inspanning – de top bereikte. 
De andere kikkers, stomverbaasd, wilden weten hoe ze het had aangepakt. 

Eentje benaderde haar om haar te vragen hoe ze in geslaagd was om het doel te bereiken. 
En toen ontdekte men dat... 

het kikkertje doof was! 
 

Luister niet naar diegenen die de slechte gewoonte bezitten om negatief te zijn, want zij stelen de 
beste hoop uit je hart!  Herinner  je de kracht van de woorden die je hoort of leest en wees ALTIJD 

POSITIEF ingesteld! 
 

Samengevat: wees altijd doof wanneer iemand je zegt dat je je dromen niet kan waar maken.  Het 
ga je goed! 

 
Is dit niet de fout die velen maken?  Maken wij die fout niet?  Als we eerlijk zijn met onszelf 
moeten we hierop met “ja” antwoorden.  Maar dat neemt niet weg dat we onze intenties moeten 
veranderen.   

 
 
Ons internaat wil een plaats zijn waar je graag bent, waar je weet dat er een aandachtig oor is, waar je 
weet dat we samen met jou willen “vooruit” gaan. 
Ons internaat is niet zomaar een plaats om te overnachten, te eten en te studeren.  Neen, we willen de 
internen, de jongeren bij ons zien ontwikkelen, zien ontplooien naar jongvolwassenen.  Dit is echter niet 
zomaar realiseerbaar.  Vandaar dat we er een visie op nahouden die we samengebundeld hebben in 
ons pedagogisch project.  Ons project bestaat uit 4 peilers: 
 

1) Een plaats om te studeren  

We proberen een studie bevorderend klimaat te creëren waarin plaats is voor een goede 
studie-ijver en een optimale studietijd. Door overleg met school, ouders, CLB en andere 
externe diensten proberen we elke intern zo goed mogelijk te volgen.  Indien nodig werken we 
mee bij het opzetten en begeleiding van een meer gespecialiseerde begeleiding.  Het 
internaat is een groepsgebeuren maar het is onze betrachting om voldoende aandacht te 
schenken aan elk individu.   Individuele begeleiding mag echter geen vereiste zijn…   

De jongste internen uit het 1ste en 2de jaar studeren samen in groepsverband in de studiezaal. 
Voor de oudere internen vanaf het 3de jaar stimuleert het kamerleven het zelfstandig studeren 
en werken . 
Voor wie studeren een haast onmogelijke opdracht geworden is , proberen we te helpen om 

de schoolloopbaan tot een goed einde te brengen.  
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2) Een plaats om te leven 

In onze ogen de belangrijkste pijler van ons internaat – het leven op ons internaat.  We 
proberen mee te gaan met de hedendaagse stromingen en proberen ons leefklimaat daar in te 
passen.  We willen de internen kansen bieden om voor zichzelf een vaste leefstructuur uit te 
bouwen . Een duidelijke structuur, een vast dagritme en waardenopvoeding zijn zaken die we 
hen in eerste instantie aanbieden. 

Onze internen leven hier 4 nachten en 5 dagen in de week.  Zij moeten het dus naar hun zin 
hebben.  “Gedwongen plaatsingen” zijn dan ook voor ons uit den boze…  We voelen meer en 
meer aan dat internaten veelal een noodzakelijkheid zijn. 
In een maatschappij die gekenmerkt wordt door enerzijds prestatiedrang en anderzijds 
waardenvervaging , biedt ons internaat de jongeren een rustpunt en houvast aan die zij 
broodnodig hebben om hun identiteit verder te ontwikkelen.  Wij vervullen onze eigen functie 
naast de school en naast het gezin, maar ook samen met de school en samen met het gezin. 

Daarom krijgen jongeren kansen tot initiatief en inspraak, aangepast aan hun leeftijd en 
mogelijkheden. Ze vinden sterkte in duidelijke richtinggevende structuren. 

Daartoe trachten we een open leefklimaat te scheppen waarbij de opvoeders tussen de 
internen leven en waarden kunnen beleefd worden zoals:  

• vrijheid en verantwoordelijkheid  

• sociale inzet  

• een voorname levensstijl  

• relatiebekwaamheid  

• zelfstandig en kritisch oordeel  

• inzet voor studie  

• zinvolle ontspanning  

 
3) Op weg naar zelfstandigheid 

 
Op ons internaat werken we met leefgroepen per graad – te vergelijken met de graadindeling 
van de school; 1ste , 2de  en 3de graad. 
 
Naarmate de internen ouder worden, proberen we hen steeds meer verantwoordelijkheidszin 
mee te geven. 
In de 1ste graad begeleiden we de internen strikt op gebied van studie (in de studiezaal), hygiëne 
en ontspanning. 

 
  
4) Een vrij internaat… 

Ondanks de “verscheidene” samenstelling van onze internaatsgroep willen we hen  
benaderen vanuit een katholieke levensvisie. Elke begeleider tracht deze visie te beleven en 
te vertolken in zijn relatie tot de jongeren.  
Van onze internen verwachten we dat zij aan bezinnende activiteiten deelnemen. Indien zijzelf 
een andere overtuiging meekregen, wordt van hen verwacht dat zij onze visie respecteren 
(zoals wij hun overtuiging ook respecteren). 
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DEEL 2: REGLEMENT 

1. DE INSCHRIJVING 

1.1 Eerste inschrijving 

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het 
reglement van het internaat.  Dit betekent dat je niet telefonisch (of per fax of mail) ingeschreven kan 
worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, 
aanwezig is op het intakegesprek.  Het spreekt voor zich dat de nieuwe intern ook aanwezig is op het 
intakegesprek. 

 

1.2     Herinschrijving 

Een inschrijving gebeurt telkens voor de duur van één schooljaar.  Gedurende het schooljaar (tenzij bij 
een definitieve uitsluiting of bij contractuele tekortkoming) kan men herinschrijven voor het volgende 
schooljaar.  De concrete procedure vind je in deel 3 (inschrijvingsbeleid). 

 

 

2. HET INTERNAAT ALS LEERGEMEENSCHAP 

2.1 Organisatie van de studie 

  

De concrete dagindeling (met bijhorende studies), komt aan bod in deel 3, punt 3.4 (leefregels).  Maar 
hier worden al enkele belangrijke zaken opgesomd 

- Internen van de 1ste graad  (1ste , 2de jaar) studeren in een studielokaal onder begeleiding van 
hun opvoeder. 

- Internen vanaf de 2de graad (3de, 4de , 5de, 6de en 7de jaar) studeren op hun kamer, onder 
begeleiding van hun opvoeders. 

o Internen van de 2de graad studeren met open deur 

- Tijdens de examenperiode wordt er namiddagstudie georganiseerd op het internaat.  De 
internen gaan dus niet naar huis tijdens de namiddagen blokverlof.   

- Tijdens de examenperiode wordt er op vrijdagnamiddag nooit studie georganiseerd op het 
internaat.   Indien U wenst dat er op vrijdagnamiddag gestudeerd wordt op school, moet er een 
afspraak gemaakt worden met de school. 

 

 

2.2 Contact met ouders, de school, CLB, …. 

In de loop van het schooljaar zijn er 4 oudercontacten voorzien; 

- Herfstverlof 

- Kerstvakantie 

- Paasvakantie 

- Einde schooljaar 

Tijdens die momenten zijn wij altijd bereikbaar.  De concrete regeling wordt altijd per brief meegedeeld. 
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3 HET INTERNAAT ALS OPVOEDINGS- EN LEEFGEMEENSCHAP 

3.1 Aanwezigheid 

Als je ingeschreven bent in ons internaat verwachten we dat je gedurende het hele schooljaar aanwezig 
bent en aan alle activiteiten deelneemt.  Ze geven je de kans om je te verrijken, je verder te ontwikkelen 
en je te integreren in de groep.  Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op 
internaat, d.w.z. onmiddellijk na de laatste les.  Het kan gebeuren dat je om een bepaalde reden niet 
kan deelnemen aan een activiteit of afwezig bent.  In het volgende punt kan je lezen welke procedure 
je dient te volgen bij afwezigheid. 

 

3.2 Afwezigheid 

3.2.1 Algemene regel bij afwezigheden  

De algemene regel is dat je ouders steeds de internaatbeheerder verwittigen wanneer je afwezig bent 
(050/89 59 04 of internaat@vtibrugge.be).  Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het 
voorafgaand akkoord van het internaat, dan wordt het internaat vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht.  
Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee. 

 

3.2.2 Afwezigheid bij ziekte 

♣ Voor een korte ziekteperiode (één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen) volstaat een 
ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders.  Je kan je afwezigheid wegens ziekte 
maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen. 

♣ Een medisch attest is vereist 
- voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, 

zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten. 
- wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische reden 

hebt gewettigd met een verklaring van je ouders. 
- als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de proefwerken. 

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen: 
- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt” 
- het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst. 
- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de intern te maken heeft, 

zoals vb. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, … 

De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren wanneer je de eerste dag terug op 
internaat bent.  Als je langer dan 10 opeenvolgende dagen ziek bent, dan moet je het medisch attest 
onmiddellijk op internaat laten bezorgen, vóór je terugkomt. 

Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op internaat, volstaat 
één medisch attest met de verschillende data.  Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een 
chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met 
de beheerder, één enkel medisch attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd 
wordt door een verklaring van de ouders. 
 
Voor ononderbroken afwezigheden van minstens één week wordt terugbetaling voorzien. 
 
 
3.2.3 Van rechtswege gewettigde afwezigheid 

De van rechtswege gewettigde afwezigheden in de school (vb.  huwelijk, begrafenis,…) gelden ook als 
een gewettigde afwezigheid op internaat, mits voorafgaande schriftelijke verwittiging. 

 

 

 

mailto:internaat@vtibrugge.be
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3.2.4 Afwezigheid om een andere reden 

Voor andere dan afwezigheden wegens ziekte of van rechtswege gewettigde afwezigheid heb je de 
toestemming van de beheerder nodig.  Je hebt dus geen recht op andere afwezigheden (vb. om 
persoonlijke reden).  Indien je de toestemming krijgt, moet je wel steeds vooraf een schriftelijk 
verantwoordingsstuk laten afgeven door je ouders.  

 

3.3 Toegang tot het internaat 

♣ Het internaat is te bereiken via het onthaal, Vaartdijkstraat 3 te 8200 Brugge.   

♣ Het internaat is open op maandagmorgen vanaf 07.30u.  De bagage wordt in de kamer geplaatst.  
De sleutelkaart wordt opgehaald aan bureau beheerder en nadien daar terug afgegeven. 

♣ Op vrijdagavond kan de bagage - na het beëindigen van de lessen – afgehaald worden.  De 
sleutelkaart wordt opgehaald aan bureau beheerder en nadien daar terug afgegeven.  Het internaat 
sluit op vrijdagavond om 17.15u!  

 
♣ Tijdens het weekend is het internaat gesloten.   
 
♣ Tijdens de week wordt in principe geen bezoek toegelaten op het internaat.  Zeker voor de jongste 

internen, die het in het begin soms moeilijk hebben, is dit de beste manier om zich zo vlug mogelijk 
thuis te voelen.  

 

3.4 Leefregels 

Hierbij verwijzen we naar ons afzonderlijk boekje “Leefregels op ons internaat” 

 

3.5 Orde- en tuchtreglement 

Jongeren groeien op met vallen en opstaan met het internaat als begeleider en coach in het 
opvoedingsproces.  Soms is het nodig in te grijpen wanneer een jongere de werking hindert of zichzelf 
of anderen in gevaar brengt. In alle gevallen is het nodig een goede en open communicatie met de 
ouders te voeren.  Een tuchtmaatregel (tenzij in acute situaties) komt er immers meestal niet zomaar, 
maar is het gevolg van het falen van een aantal stappen in het begeleidingsproces. 

3.5.1 Begeleidingscontract/begeleidingsplan 

Wanneer je gedrag de internaatswerking hindert of in gevaar brengt, kan het internaat in overleg met 
jou en je ouders een begeleidingscontract/begeleidingsplan voorstellen.  In een begeleidingscontract/ 
begeleidingsplan kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd.  Deze moeten ertoe 
bijdragen dat je je gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met personeel en/of internen 
opnieuw mogelijk wordt. 
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3.5.2 Ordemaatregelen 

♣ Als je de internaatswerking hindert, kan een ordemaatregel worden genomen. 

♣ Mogelijke ordemaatregelen zijn: 
- een verwittiging 
- een strafwerk 
- het niet deelnemen aan een activiteit 
- een alternatieve ordemaatregel 
- … 
 

♣ Deze maatregelen kunnen worden genomen door de opvoeders en de internaatbeheerder.  
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. 

 

3.5.3 Tuchtmaatregelen 

♣ Als je gedragingen stelt die een gevaar vormen voor de internaatswerking, kan er een 
tuchtmaatregel worden opgelegd.  Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn: 
- als de ordemaatregelen tot niets hebben geleid 
- als je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt 
- als je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt. 

♣ In afwachting van een eventuele tuchtmaatregel kan je als bewarende maatregel enige tijd de 
toegang tot het internaat worden ontzegd.  Je wordt dan preventief geschorst.  Uiteraard kan een 
preventieve schorsing enkel genomen worden in uiterst dringende omstandigheden: 
- voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting; 
- wanneer je aanwezigheid op internaat een gevaar vormt voor jezelf, je mede-internen of de 

internaatsmedewerkers. 

♣ Alleen de internaatbeheerder of een afgevaardigde van het internaatsbestuur kan beslissen tot 
een dergelijke preventieve schorsing.  Deze maatregel wordt schriftelijk en kort gemotiveerd 
meegedeeld aan je ouders.  Hij gaat onmiddellijk in. De brief met motivatie wordt bij afhaling 
getekend door je ouders. De maatregel wordt bevestigd en zo nodig nader gemotiveerd in de 
brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart.  De preventieve schorsing duurt dus tot 
wanneer er een tuchtmaatregel wordt uitgesproken of de tuchtprocedure wordt stopgezet. 

♣ Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
- een tijdelijke uitsluiting uit het internaat voor de maximale duur van 10 dagen 
- een definitieve uitsluiting uit het internaat 

♣ Tuchtmaatregelen kunnen alleen worden genomen door de internaatsbeheerder of een 
afgevaardigde van het internaatsbestuur.  Als hij/zij de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij/zij 
eerst het advies in van het internaatsteam. 

♣ Als de internaatsbeheerder of de afgevaardigde van het internaatsbestuur van mening is dat er 
reden is om een tuchtmaatregel uit te spreken, dan worden de ouders eerst telefonisch op de 
hoogte gebracht.  Vervolgens volgt er een aangetekend schrijven - de intern krijgt een kopie van 
de brief persoonlijk mee.  Afhankelijk van de feiten (bij strafrechterlijke feiten is de schorsing 
onomkeerbaar!) worden de intern samen met z’n ouders/verantwoordelijke(n) en eventueel een 
raadsman gehoord over de vastgestelde feiten.  Deze raadsman is niet noodzakelijk een 
advocaat, maar het is in geen geval  een personeelslid van het internaat, de school of het CLB.  
Dit onderhoud vindt zo spoedig mogelijk plaats.  

♣ De internaatbeheerder of de afgevaardigde van het internaatsbestuur brengt je ouders tijdens het 
voorgestelde onderhoud onmiddellijk (zoniet binnen drie werkdagen) op de hoogte van zijn 
gemotiveerde beslissing.  Pas na deze mededeling wordt de tuchtmaatregel van kracht. 

♣ Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk.   

 

Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders er schriftelijk 
toestemming voor geven.  Je tuchtdossier kan niet worden overgedragen naar een ander internaat. 
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DEEL 3: INFORMATIE 

1. WIE IS WIE 

Je bent hier echter niet alleen. Een aantal mensen zijn samen met jou verantwoordelijk voor de goede 
werking van het internaat. We stellen ze graag even aan je voor: 
 
♣ Internaatsbestuur 

 LECLUYSE Phillipe: 
 Voorzitter Inrichtende Macht  - vzw SKOBO 
 
♣    Schoolbestuur 

 KEMEL Miek: 
 Algemeen directeur van onze school – afgevaardigde internaatsbestuur. 
 

♣    Internaat 

 VANDER PLAETSE Andries: 
 Beheerder van het internaat en verantwoordelijk voor de praktische werking van het internaat.   
 
 AERTS Ben: 

Opvoeder van het internaat en verantwoordelijk voor de 1ste  graad (1ste en  2de jaren). 
 

SARAZIJN Peter: 
 Opvoeder van het internaat verantwoordelijk voor de 2de graad (3de en 4de jaren) 
 

SCHOONVAERE Amaury: 
Opvoeder van het internaat en verantwoordelijk voor de 3de graad (5de , 6de en 7de  jaren). 

  
 VANHEE Berten: 
 Opvoeder van het internaat – hij springt bij in de 2de graad. 
 
  
 E.H. VERBEKE Rik: 
 Pastoraal verantwoordelijke op het internaat. 
 
♣    School: 

 VANHOUTTE Wim: 
 Campusdirecteur van de Campus Boeveriestraat. 
 
 HOUWEN Julie:: 
 Campusdirecteur van de Campus Zandstraat. 
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2. JAARKALENDER 

 

♣  Begin schooljaar 2021-2022: 

- vrij 27/8/21 en ma 30/8/21: installeren van de kamers  
- woe 1/9/20:    start nieuwe schooljaar  

start schooljaar op internaat – internaat open vanaf 07.30u 
 

♣ Vakantieperiodes/vrije dagen: 

- 8/10/21: pedagogische studiedag VTI Brugge (vrije dag lln VTI Brugge) 
- 25/10/21: klassenraden VTI Brugge (vrije dag lln VTI Brugge) 
- 30/10/21 – 7/11/21: Herfstvakantie 
- 11/11/21: Wapenstilstand (internaat gesloten) 
- 12/11/21: facultatieve vrije dag (internaat gesloten) 
- 25/12/21 – 8/1/22 Kerstvakantie 
- 21/2/22: klassenraden VTI Brugge  
- 28/2/22– 6/3/22: Krokusvakantie 
- 2/4/22 – 18/4/22: Paasvakantie  
- 26/5/22 – 29/5/22: Hemelvaartweekend 
- 6/5/22: Pinkstermaandag 

    
♣ oudercontacten 

- vrijdag 17/9/21: 18.30u Infoavond 1ste jaars en nieuwe lln 2de jaar (per campus) 
- donderdag 23/9/21: 18.30u  Infoavond 3de jaars (per campus) 
- donderdag 28/10/21: ouderavond 1e & 2e graad & 5de jaren TSO (per campus) 
- donderdag 23/12/21: rapportbespreking 1e trimester  
- donderdag 24/2/22: ouderavond 1e & 2e graad & 5de jaren TSO op uitnodiging 
- vrijdag 1/4/22: rapportbespreking 2de trimester  
- woensdag 29/6/22: rapportbespreking 3de trimester -  niet voor afstudeerjaren 
- donderdag 30/6/22: proclamatie afstudeerjaren 

    
♣ Internaatsbarbecue 

 Op het einde van het schooljaar, de dag waarop alle kamers ontruimd worden organiseren we 
 een barbecue voor alle internen en ouders.  De datum wordt nog doorgemaild.  

♣ Opendeurdag 

- zaterdag 23 april 2022      
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3. INSCHRIJVINGSBELEID  

3.1  Eerste inschrijving 

Bij een eerste inschrijving wordt een voorschot van 300,00 euro.  De inschrijving is pas definitief na 
storting van het voorschot. 

-   Het voorschot van 300,00 euro wordt op het einde van het schooljaar verrekend. Terugbetaling van 
het voorschot is enkel mogelijk bij uitschrijving uit het internaat door een aangetekende brief of bewijs 
van afgifte van de brief die de uitschrijving meldt voor 11 juli 2021 voorafgaand aan het schooljaar 
waarvoor ingeschreven werd.  Het voorschot wordt verrekend in het saldo van het internaatsgeld, bij 
het einde van het schooljaar.   

Dit bedrag is tevens het bedrag van de verbrekingsvergoeding. Bij uitschrijving in de loop van het 
schooljaar als gevolg van een eigen beslissing van de internaatsleerling, zijn ouders of wettelijke 
vertegenwoordigers, wordt kostgeld aangerekend a rato van het aantal dagen dat de internaatsleerling 
in dat trimester op het internaat verbleven heeft. Daarnaast wordt een verbrekingsvergoeding 
aangerekend van € 300,00. Indien de intern verwijdert wordt van het internaat, komt de 
verbrekingsvergoeding niet ter sprake.   

 

3.2  Herinschrijving 

In de loop van de maand januari ontvangen de internen een brief waarin wordt voorgesteld om  her in 
te schrijven voor het komende schooljaar. De internen krijgen steeds voorrang tot aan het Paasverlof.  
De voorinschrijving moet bevestigd worden met de betaling van het voorschot van 300,00 euro.  
Terugbetaling van het voorschot is enkel mogelijk bij uitschrijving uit het internaat door een 
aangetekende brief of bewijs van afgifte van de brief die de uitschrijving meldt voor 10 juli 2020 
voorafgaand aan het schooljaar waarvoor ingeschreven werd. Het voorschot wordt verrekend in het 
saldo van het internaatsgeld, bij het einde van het schooljaar.  Het betalen van het voorschot maakt de 
herinschrijving niet definitief.  Daarvoor moeten alle papieren ingevuld en ondertekend worden.  Het is 
echter ook mogelijk dat de herinschrijving door het internaat wordt geweigerd.  Op het einde van het 
schooljaar wordt er met het internaatsteam een evaluatie gemaakt.  Hierbij komen alle tucht- en orde 
maatregelen aan bod.  Een mogelijke resultaat van die evaluatie kan tot gevolg hebben dat uw zoon 
niet langer toegelaten wordt op het internaat.  In dat laatste geval wordt het voorschot dan ook 
terugbetaald. 

 

3.2 De inschrijving, intakegesprek 

Niemand wordt zomaar ingeschreven.  Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis 
van het pedagogisch project en het reglement van het internaat.  Dit betekent dat je niet telefonisch (of 
per fax of mail) ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de 
instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek.  Het spreekt voor zich dat de 
nieuwe intern ook aanwezig is op het intakegesprek.  Dit gesprek wordt gevoerd door de 
internaatbeheerder of door één van de opvoeders.  Tijdens dat gesprek proberen we te peilen naar jouw 
intenties.  Want het is de intern die in eerste instantie open moet staan voor inschrijving.  Jullie, internen, 
verblijven hier een ganse week, jullie ouders niet! 
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3.3 Procedure bij achterstallige betalingen 

Halverwege de maand ontvangen jullie een rekening van het internaat.  Wij vragen deze rekening te 
vereffenen binnen de 30 dagen.  Bij niet-betaling volgt een herinnering, waarin we aandringen op een 
vereffening binnen de 10 dagen.  Daarop volgt nog 1 aanmaning die aangetekend verstuurd wordt.  
Indien er dan nog geen gevolg wordt gegeven aan onze vraag, geven wij het dossier in handen van het 
incassobureau. 
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4. ADMINISTRATIEF DOSSIER 

De controle door de verificatie gebeurt aan de hand van je administratief dossier.  Het is dan ook van 
het grootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken.  Bij inschrijving 
overhandig je volgende documenten: 
- je identiteitskaart, waarvan een fotokopie in je dossier blijft bewaard. 
- inschrijvingsbewijs in de school 

 

Welke informatie houden we over je bij? 
 
Op onze school & internaat gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen 
doorheen jouw school- en internaatsloopbaan heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen 
alleen gegevens van je op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en -begeleiding.. 
 
Jouw gegevens verwerken en delen we met externe softwareleveranciers. We maken met hen 
afspraken over het gebruik van die gegevens. De leverancier mag de gegevens niet gebruiken voor 
eigen commerciële doeleinden. 
 
Jouw gegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien erop toe dat niet iedereen 
zomaar toegang heeft tot jouw gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij 
jouw begeleiding (zoals de opvoeders, de klassenraad, het CLB). 
 
Jij en je ouders kunnen zelf ook gegevens opvragen die we over je bewaren. Je kan inzage krijgen in 
en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact 
op te nemen met de internaatbeheerder. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben 
op anderen, zoals medeleerlingen. 
 
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je 
gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je 
ouders. Je kan je toestemming altijd intrekken. 
 
Als je vragen hebt over je privacygegevens, dan kan je contact opnemen met de internaatbeheerder. 
 

 

 

 

 

+ Bijlage: blad ter ondertekening van de ouders en de intern (gedateerd, gelezen en voor akkoord 
verklaard) 


