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Dit zijn onze leefregels in ‘normale tijden’… 

De afwijkingen van de algemene afspraken zijn hier en daar te specifiek, dat we ook 
nog een boekje hebben met het draaiboek voor dit schooljaar. 

Gelieve er dus mee rekening te houden dat niet alles volledig juist beschreven staat 
in dit boekje.  
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Woord vooraf 

Welkom aan de oud-internen, 
Jullie kennen de regels, jullie kennen ons, jullie kennen de weg op school en op het internaat. We 
rekenen een stuk op jullie om er dit jaar weer iets moois van te maken 
 
Welkom aan de nieuwe internen, 
We hopen dat je je hier vlug zult thuis voelen, dat je op maandag graag naar het internaat komt en 
op vrijdag even graag weer naar huis gaat. Je bent in elk geval van harte welkom. 
 
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: 
 
KEMEL Miek: 
 Algemeen directeur van onze school. 
 
VANDER PLAETSE Andries: 
 Beheerder van het internaat en verantwoordelijk voor de pedagogische en praktische werking 

van het internaat.   
 
AERTS Ben : 
 Opvoeder van het internaat en verantwoordelijk voor de 1ste graad. 
 
SARAZIJN Peter: 

Opvoeder van het internaat en verantwoordelijk voor de 2de graad. 
 

SCHOONVAERE Amaury: 
Opvoeder van het internaat en verantwoordelijk voor de 3de graad. 
 

VANHEE Berten: 
Opvoeder van het internaat.  Berten springt op donderdagavond bij in de 2de graad. 

 
Abby: 
 Ons internaatshondje.  Abby zal 3 avonden aanwezig zijn op het internaat. 
 
 
E.H. VERBEKE Rik: 
 Pastoraal verantwoordelijke op het internaat. 
 
 

Bij de inschrijving op het internaat vulde je een fiche in met persoonlijke gegevens. Mocht er iets 
wijzigen (adres b.v.), wil je dit dan via uw zoon laten weten. Dit maakt onze administratie wat 
eenvoudiger. 
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1 DAGVERLOOP OP HET INTERNAAT 

1.1 normaal dagverloop 

07.00u : er kan gedoucht worden – het blijft echter stil op de gang 
07.15u :  goedemorgen, jullie worden gewekt 
07.30u :  ontbijt in het schoolrestaurant 
07.45u : alle gangen worden afgesloten 
07.50u :  alle internen worden verwacht in het schoolrestaurant voor het ontbijt      
  alle internen blijven in het schoolrestaurant tot 08.00u!  
08.30u :  lessen 
12.00u :  middagmaal (warme maaltijd of belegde broodjes) 
13.10u :  lessen 
15.55u : de internen mogen naar hun kamer – er is een opvoeder op de gang  
16.45u :  internen  gaan naar hun kamer  
17.05u : 1ste studie – de studie begint stipt! (toiletbezoek moet dus achter de rug zijn) 
  1ste graad: in het studielokaal 
  internen die op kamer studeren (vanaf 2de graad) zijn op hun kamer  
18.15u :  avondmaal 
18.55u : verzamelen voor 2de studie -   2de studie voor TSO   
19.30u :  einde verplichte studie – begin ontspanning  
   Mogelijkheid om verder te werken voor school, na afspraak met de opvoeder 
20.00u : hapje 
21.00u :  avondwoordje 
21.45u :  slaapwel (afzonderlijke regeling per graad) 

1.2 de woensdagnamiddag 

13.00u : verplichte studie (tot 14.00 u) 
14.00u :  ontspanning  
tot 17.00u  Per graad wordt een activiteit voorzien.   

➔ Voor de 1ste  en 2de graad is dit een verplichte activiteit. 
➔ Voor de 3de graad is dit elke 2 weken een verplichte activiteit.  De andere week 

zijn de internen van 3de graad vrij, mits toelating van de ouders. 
17.05u : het studielokaal gaat open  
  1ste studie – de studie begint stipt! (toiletbezoek moet dus achter de rug zijn) 
  1ste graad: in de studiezaal 
  internen die op kamer studeren (vanaf 2de graad) zijn op hun kamer  
18.15u :  avondmaal 
18.55u. :  Mogelijkheid om verder te werken voor school, na afspraak met de opvoeder 
   Sportavond 2de graad 
20.00u : hapje 
21.00u :  avondwoordje 
21.45u :  slaapwel (afzonderlijke regeling per graad) 
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1.3  de maandagmorgen 

Elke maandagmorgen kun je vanaf 07.30u tot 08.30u naar jouw kamer gaan om de bagage daar 
te plaatsen.  Je haalt je sleutel op bij bureau beheerder (gang1) en nadien (nadat je jouw bagage 
afgezet hebt) leg je jouw sleutelkaart terug. 

 
 

 

1.4 de vrijdagavond 

Op vrijdagavond kunnen de internen na het beëindigen van het laatste lesuur (verschilt per jaar) 
naar hun kamer gaan om de bagage op  te halen en naar huis  vertrekken.  .  Je haalt je sleutel 
op bij bureau beheerder (gang1) en nadien (nadat je jouw bagage afgehaald hebt) leg je jouw 
sleutelkaart terug. 
De school (en internaat) wordt ten laatste om 17.15u afgesloten. 
 
De internen komen dus – onmiddellijk! - na het beëindigen van de lessen hun bagage  afhalen.   

1.5 opvang na school 

Alle internen mogen vanaf 16.00u naar hun kamer gaan en melden zich aan bij de opvoeder – er 
is een opvoeder aanwezig op de gang.   
Internen die vroeger dan 16.00u gedaan hebben, melden zich aan bij de beheerder. 
 

Let wel: iedereen moet bij bureau beheerder passeren om de sleutelkaart op te halen! 
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2 DE STUDIE 

2.1 De avondstudie  

17.05u tot 18.15u: 1ste studie (verplichte studie voor iedereen) 
19.00u tot 19.30u: 2de studie (verplicht voor TSO) 
 

studielokaal kamer 

Je studeert in stilte. 
De andere internen mogen niet gestoord 
worden. Knippen, plakken, enz… gebeurt 
vanaf 19.00u. (2de studie).  Indien dit echter 
je enige werk is, vraag je toestemming aan 
de opvoeder.  Desnoods kun je dit doen in 
een ander lokaal.  Het is belangrijk dat je in 
goede en rustige omstandigheden kunt 
werken.  Daarom eisen we stilte tijdens de 
studie!  
Vanaf 19.00u mogen de leerlingen die in BSO 
les volgen, zich bezig houden met 
ontspanning op de pc. 
 
 

Je studeert in stilte. 
De andere internen mogen niet gestoord 
worden. Het is belangrijk dat je in goede en 
rustige omstandigheden kunt werken.  
Daarom eisen we stilte tijdens de studie!  
Vanaf 19.00u mogen de leerlingen die in BSO 
les volgen, zich bezig houden met ontspanning 
op de pc. 
 
Internen die te veel rondlopen op de gang 
worden naar de studiezaal gestuurd.  Uitleg 
vragen aan een andere intern kan pas na 
toestemming van de opvoeder. 
 

 
  

 

2.2 Andere algemene zaken  

Ga naar het toilet voor de studie.  Zo stoor je geen andere internen. 
Internen die moeilijkheden hebben met hun leerstof, kunnen terecht bij hun opvoeder. 
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2.3 Wat nog over het studielokaal 

Na de studie maak je je tafel vrij en kijk je of er geen papier en andere rommel op de grond ligt.  
Bij het naar buiten gaan neem je de eventuele afval mee en werp je ze in de vuilnisbakken.   
Tafels worden niet hersteld of bijgewerkt!  Er wordt ingeval van schade een nieuwe tafelblad 
besteld en de kosten worden aangerekend!! 
Wie extra studie nodig heeft, spreekt af met de opvoeder. 
Op het einde van de studietijd wordt de boekentas voor de volgende dag klaar gemaakt en ga je 
deze (voor aanvang ontspanning) op jouw kamer gaan plaatsen. 

 
 

2.4 Wat nog over de kamers 

De studietijd is er om (logischerwijze) te studeren.  Internen die betrapt worden op gamen of 
andere zaken die niets met hun schoolwerk te maken hebben, zullen hierop aangesproken 
worden.  Er kunnen maatregelen getroffen worden – bijv indienen van de laptop ingeval gamen, 
enz… 
Vrijwilligers (mits afspreken met de opvoeder!) kunnen na de voorziene studietijd doorstuderen 
tot 21.00u.  Je bent wel verantwoordelijk dat alles verloopt zoals tijdens andere studiemomen-
ten.  Indien dit niet lukt, zal je naar beneden gestuurd worden. 
In elk geval ben je om 21.00u beneden (of op de plaats van afspraak zoals de opvoeder 
doorgeeft) zodat je op tijd bent voor de dagsluiting.   
‘s Avonds wordt de boekentas voor de volgende dag klaar gemaakt! 
 
 
 
 

2.5 Regeling tijdens en net voor de examenperiode. 

Op woensdag is er dan geen ontspanning, maar studie van 13.10 u. tot 14.50 u. en van 15.20 u. 
tot 16.30 u. Verder wordt de regeling van de school gevolgd.  Maar sowieso krijg je de concrete 
regeling van de studie (tijdens de examenperiode) via jouw opvoeder. 
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3 SLAAPKAMERS 

 
De kamer is voor jou alleen. Je kan er alles in bewaren en gerust zijn dat men jou daarin respec-
teert. 
Iedereen zorgt voor de netheid van zijn kamer. Je zorgt voor een vuilnismandje en houdt de 
lavabo proper. 
Het meubilair heeft een vaste plaats. Maak enkel gebruik van het magneetbord om iets op te 
hangen. 
Vermijd het om vensters in kipstand te zetten.  Het verwarmings- en verluchtingssysteem vraagt 
dit niet.  Eerder het tegendeel: een openstaand raam zal de verwarming ontregelen. 
Om het licht te laten branden, moet je jouw sleutelkaart in de kaarthouder steken.  Weet dat als 
je de kamer verlaat (en de deur laat dichtvallen) je niet meer terug binnen kan in de kamer.  Je 
moet dus: 

- Ofwel altijd de kamersleutel meenemen als je de kamer verlaat 
- Ofwel de deur open laten staan als je de kamer verlaat zonder sleutelkaart. 

Ververs wekelijks je handdoeken en ander toiletgerief en regelmatig je beddengoed. 
Slaapzakken worden op het internaat niet toegelaten. 
Leg elke morgen je bed open. 
Laat niets achter op de grond. Stop alles in een kastje, legt het op je rek of gooi het in de vuilnis-
bak. 
Op je kamer gebruik je hoogstens een elektrisch scheerapparaat, een elektrische wekker en een 
radiootje. Als je radio hoorbaar is tot op de gang zul je die moeten thuislaten.  Televisietoestel, 
frigo, playstation  e.d. horen niet thuis op het internaat. 
Zorg dat er enkel schoolgerief op de bureau staat.  Jouw bureau is een werkplaats voor school, 
het is geen “uitstalraam” voor allerhande zaken die storend kunnen zijn voor jouw studie.  
M.a.w. jouw muziekinstallatie, gezelschapspelletjes enz horen niet thuis op jouw bureau! 
 
Internen van de 1ste graad moeten hun laptop, gsm, tablet, enz…  zelf indienen om 21.30u.  

- lichten uit om 21.45u 
Internen van de 2de graad moeten hun laptop, gsm, tablet, enz…  zelf indienen om 21.45u. 

- lichten uit om 22.15u 
Internen van het 5de jaar moeten hun laptop, gsm, tablet, enz…  zelf indienen om 21.45u. 

- lichten uit om 22.30u 
Internen van het 6de jaar hun laptop, gsm, tablet, enz…   zelf indienen om 22.30u 

- lichten uit om 23.00u 
 

Vanaf de 2de graad is er ook nog een specifieke regeling ivm het indienen van gsm’s, laptops, 
tablets ed, maar daarover krijgen jullie een afzonderlijke brief. 
 
Het schoonmaken van de kamers gebeurt wekelijks, maar de intern moet ervoor zorgen dat alles 
van de grond is, zijn bureau en de lavabo vrij is van materiaal, z’n vuilbakje geleegd is. Tijdens de 
week zorg je er ook voor dat je kamer er netjes bij ligt!  Je zorgt ervoor dat jouw kamer geveegd 
is.  Borstel en vuilnisblik staan ter beschikking bij de opvoeder.  De orde van jouw kamer zal 
wekelijks gecontroleerd worden.  
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4 DE MAALTIJDEN 

Je komt nooit zonder toelating in het schoolrestaurant.   
In het schoolrestaurant wordt GEEN FRISDRANK gedronken!  
 
Karweitjes worden je persoonlijk gevraagd en voer je zonder morren uit. 
Tafels worden niet verplaatst.  Laat je niet overmatig bedienen. Vraag wat je nodig hebt.  
Na de maaltijd ruim je de tafel af – als je klaar bent met eten dien je onmiddellijk jouw plateau 
af.  Zorg dat je jouw plateau deftig afruimt en op de juiste manier op de stapel plaatst. 
Een duidelijke afspraak: zolang jouw plateau niet afgeruimd is, mag je niet met jouw gsm, 
tablet en/of laptop bezig zijn!  Oortjes worden niet toegelaten.   
 
Internen mogen na het eten naar de speelplaats of ontspanningszaal (wintertijd) gaan. 
 
Wees voornaam tegen het personeel en tegenover elkaar. 
Roepen en lopen is uit den boze. In het schoolrestaurant heerst een rustige sfeer.  
’s Morgens blijven de internen in het schoolrestaurant tot 08.00u! 
 
Regeling woensdagmiddag voor 3de graad: 
Tijdens de schooldagen mogen de leerlingen van de 3de graad de school verlaten voor hun 
middagpauze.  Dit trekken we door naar de woensdagmiddag op internaat.  De internen van de 
3de graad mogen de school/het internaat dus verlaten. Evenwel met volgende afspraken: 
- Toestemming van de ouders 
- Een keuze per trimester: ofwel eet je op internaat, ofwel eet je ergens buiten het internaat 

(dit moet doorgegeven worden aan de keuken). 
- Er worden geen externe broodjes, boterkoeken en dergelijke gegeten in het 

schoolrestaurant. 
 
 
 

5 BRANDVEILIGHEID 

Roken op de slaapverdiepingen is omwille van de veiligheid ten strengste verboden, met 
onmiddellijke verwijdering als gevolg.  Bovendien is er een totaal rookverbod op het internaat. 
Dit rookverbod geldt niet alleen voor het internaat maar voor het ganse schooldomein. 

Maar het gaat niet alleen over roken: Brandstichting, saboteren van rookmelders, het  
opzettelijk activeren van het evacuatiealarm (hetzij door brandmelders in te duwen, hetzij 
door brandstichting, hetzij door een e-sigaret of soortgelijke zaken, …).   

Kortom: alle zaken die ervoor zorgen dat de (brand)veiligheid op het internaat in gevaar 
komt, kunnen gesanctioneerd worden met een definitieve schorsing. 
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6 DE ONTSPANNING 

6.1 De speelplaats 

Je kan ruim gebruik maken van de grote speelplaats. Alle materiaal mag je gebruiken, en heb je 
iets nodig wat niet permanent aanwezig is, vraag dat dan aan een opvoeder. Je verlaat de 
speelplaats (en school) nooit zonder toelating. 
Gangen en trappen zijn geen speelruimtes, je bent op de speelplaats of in de ontspanningszaal.  
Wil je een sporttornooi organiseren of een wedstrijd, dan kan dat gerust. 
Eerbiedig iedereen op de speelplaats, ook zij die gewoon een babbeltje willen slaan. 
Alle materiaal dat gebruikt wordt tijdens de ontspanning, wordt nadien terug op z’n plaats gezet. 
 

6.2 De ontspanningszaal 

Alle beschikbare spelen zijn ter jullie beschikking. Draag zorg voor het materiaal. Als je materiaal 
nodig hebt (balletjes, biljartkeu,...) dan vraag je dat aan de opvoeder die in de ontspanningszaal 
is.   In ruil voor je sleutel krijg je het materiaal in bruikleen, je brengt dit ook zelf (in dezelfde 
staat) terug! De biljartballen liggen bij de tafels, je spreekt een opvoeder aan indien je iets niet 
kan terugvinden. Is er iets beschadigd, meld je dit dan aan een opvoeder. 
Zit niet op de biljarttafels, voetbaltafel,... Gebruik het materiaal waar het voor dient. 
Elke opvoeder is één avond verantwoordelijk.   
De ontspanningszaal is elke avond open van 19.30u tot 21.00u.   
Papier en andere afval doe je in de (juiste) vuilnisbak. 

 

6.3 De activiteiten op woensdagnamiddag 

Internen van de 1ste en 2de graad zijn verplicht om deel te nemen. Zorg dat je steeds je sport- of 
zwemgerief op internaat liggen hebt.   
- Internen van de 2de graad kunnen (mits toelating van de ouders) elke week op woensdag even 
het internaat verlaten, dit van 16.30u – 17.00u. Tijdens dit halfuurtje kan een boodschap gedaan 
worden, even snel naar de bib, bezoekje aan de fietsmaker, … Opgelet, dit is een gunst en kan 
dus vrij snel worden ingetrokken als iemand zich niet aan de uren kan houden of ander 
ongewenst gedrag stelt op internaat! 
- Internen van  de 3de graad zijn om de 2 weken vrij van 14.00u tot 17.00u, mits toelating van 
de ouders.  Opgelet, dit is een gunst en kan dus vrij snel worden ingetrokken als iemand zich niet 
aan de uren kan houden of ander ongewenst gedrag stelt op internaat! 

 De andere week is er een gezamenlijke verplichte activiteit met alle internen van de 3de graad.  
 Als je op woensdagmiddag het internaat verlaat, leg je jouw sleutelkaart in  bureau beheerder. 
 Maandelijks programmeren we een gezamenlijke (en voor iedereen verplichte) groepsactiviteit. 
 

Indien er aangevraagd wordt om op woensdagmiddag afwezig te zijn, kan de intern pas terug 
op internaat komen vanaf 17.00u! 
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6.4 De avondactiviteiten  

Beurtelings zullen er per graad activiteiten worden georganiseerd (buiten of binnen de school).  
In principe moeten de internen hier niet voor betalen.  Indien dit wel zo is, zullen ze vooraf 
verwittigd worden. We willen wekelijks één afzonderlijke activiteit aanbieden voor elke graad 
en deze is verplicht voor iedereen.  Internen die een idee hebben mogen dit voorstellen.   
De kostprijs van dit alles werd verrekend in de prijs van het internaat.  Heel uitzonderlijk kan het 
zijn dat een activiteit extra aangerekend  wordt (karting, bijwonen van een voetbalwedstrijd, …).  
Voor internen van de 3de graad breiden we de activiteiten uit tot sportactiviteiten (squash, 
fitness, …) en de avondactiviteiten die aangepast zijn aan hun leeftijdsgroep.    
Voor de 2de en 3de graad  is er een forfait van 100 euro bij de kostprijs van het internaat gerekend.  
Van zodra die 100 euro bereikt is worden de ouders verwittigd en zullen de 
ontspanningsactiviteiten afzonderlijk aangerekend worden.   
Elke woensdagavond wordt een film vertoond in de vervangingszaal.  
Een overzicht van de regeling per graad: 
1ste graad: 1 avond vrij op de kamer, 1 avond verplichte activiteit, 1 avond vrijwillige deelname 
aan activiteit, 1 filmavond 
2de graad: 1 avond vrij op de kamer, 1 avond verplichte activiteit, 1 avond vrijwillige deelname 
aan activiteit, 1 sportavond.   
3de graad: 1 avond vrijwillige deelname aan activiteit, 3 sportavonden.   
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6.5 Het jokersysteem  

We werken met een jokersysteem ivm vrije activiteiten.  Deze regeling geldt in alle graden. 
 
Per week kan iedere intern een aantal jokers verdienen.   

• 1ste graad: 2 jokers 

• 2de graad: 3 jokers 

• 3de graad: 3 jokers 
 
Algemene afspraken ivm het bekomen, het verliezen en het inruilen van jokers 

1) Er kunnen nooit jokers ingezet worden op de avond dat er een groepsactiviteit voorzien 
is 

2) Het jokersysteem is een beloningssysteem.  We willen jullie dus prikkelen om op een 
positieve manier op te vallen op het internaat.  Per graad kunnen die beloningen een 
andere invulling krijgen: 
➔ Extra vrije avond 
➔ Extra half uurtje  
➔ … 

3) Jammer genoeg kan het ook zijn dat je geen jokers krijgt.  Vergeet niet dat je er per 
week altijd 2 of 3 kan krijgen (afh van de graad). 
➔ Als je te laat komt, verdien je geen joker 
➔ Als de kamer niet op orde ligt, verdien je geen joker 
➔ Als je gesanctioneerd bent (al dan niet met rode kaart), verdien je geen joker. 
➔ … 

4) Inzetten van jokers 
➔ Afzonderlijke regeling per graad 
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7 VARIA, MAAR WEL GOED OM WETEN 

 

7.1 Medische verzorging 

Wie om de één of andere reden niet dringende medische verzorging nodig heeft, kan daarvoor 
terecht bij een opvoeder. Je wacht dan aan de kamer van de opvoeders na de avondsluiting. 
Daar wordt dan het nodige gedaan. 
Bij dringende en ernstige gevallen brengen we jullie onmiddellijk naar de spoedafdeling van een 
Brugs ziekenhuis. We brengen ook direct de ouders daarvan op de hoogte. 
Bij ziekte worden de ouders thuis verwittigd. De verzorging daar is wellicht beter dan op school. 
Een zieke leerling hoort thuis te zijn. Als een leerling op school ziek wordt, dan verloopt alles 
zoals vermeld in het schoolreglement. Tijdens de schooluren kunnen internen niet op het 
internaat verblijven! 
 
Ziekte op het internaat: 
Zolang het internaat verantwoordelijk blijft voor de intern, kan, bij verontrustende 
ziektetekens, een arts geraadpleegd worden. De eigen huisarts van de intern wordt eerst 
gecontacteerd. Lukt dit niet dan doet het internaat een beroep op een arts uit de buurt. In 
noodgevallen kan de hulpdienst (112) opgeroepen worden. De kosten blijven uiteraard steeds 
ten laste van de ouders. 
Het toedienen van medicijnen valt niet onder ‘eerste hulp’. Het internaat beschikt alleen over 
paracetamol. Heeft de intern hoge koorts (38°C of meer) en kan de intern niet snel afgehaald 
worden, zal het internaat een arts raadplegen. Op zijn/haar advies kan een koortswerend 
middel toegediend worden. 
Wanneer een leerling regelmatig lichamelijke klachten heeft, bespreekt het internaat dit met 
de leerling, ouders, de opvoeders of de cel leerlingenbegeleiding. 
 

Afspraken ivm medicatie op internaat: 
Wij mogen niet langer medicatie toedienen of beheren.  Het bewaren, verdelen en/of geven 
van medicatie is een verpleegkundige handeling en mag bijgevolg niet door de opvoeders 
gebeuren. 
Bijgevolg zijn onze afspraken hierover gewijzigd: 
- Elke intern, die op regelmatige basis medicatie moet innemen, brengt wekelijks zijn 

pillendoosje mee 
- We vragen dat de ouders aan ons doorgeven dat hun zoon medicatie moet innemen, zodat 

wij de internen eraan herinneren.   
- Wij verwijzen graag naar een app waarbij wij perfect kunnen opvolgen als de medicatie al 

dan niet ingenomen werd: 

 
In geen geval wordt medicatie doorgegeven aan een andere leerling. Misbruik of 
verhandelen van medicijnen wordt door de school op dezelfde manier aangepakt als het 
gebruik van alcohol, drugs... 
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7.2 Telefoneren naar huis en school 

De ouders kunnen bellen naar het internaat. Bellen voor 21.30u. heeft weinig zin (gezien het 
avondprogramma).  Bel dus best tussen 21.30u. en 22.00 u. De telefoon komt dan op het 
internaat toe, en je hebt dus de meeste kans om iemand te bereiken. U kunt ons bereiken op 
050/89.59.04.  
Jullie kunnen jullie zoon ook opbellen naar z’n gsm.  We willen toch even wijzen op onze 
afspraken;  

- Gelieve niet te bellen of te sms’en tijdens de studie, het avondmaal en de activiteiten 
- Er is voldoende tijd tussen bovenstaande momenten om elkaar te bellen 

 
 

7.3 Roken, vapen (dampen), drugs, alcohol, pepdranken 

We willen het roken ontmoedigen – de wetgever verplicht ons al om het roken binnen te 
verbieden en de wetgeving zal nog verstrengen!  Vanaf 1 september 2007 is er een totaal 
rookverbod op het schooldomein (en internaat)!!!  Overtredingen worden bestraft, zo nodig 
met (definitieve) schorsing. Indien je wordt betrapt dan wordt alle rookgerei afgegeven en ben 
je deze kwijt! Een verwittigd man is … 
In de kamers wordt zeker niet gerookt!  Als je rookt op de kamers/slaapverdiepingen word je 
onmiddellijk definitief geschorst van het internaat (zie ook blz.11). 
Alcohol, drugs, ... zijn verboden op het internaat.  Het bezit ervan houdt voor ons in dat je 
gebruiker bent en kan een schorsing tot gevolg hebben.  Ingeval van drugs wordt de intern 
verplicht om een drugcontract te ondertekenen. 
Het gebruik van allerhande pepdranken (Red Bull, Monster, …) wordt niet toegelaten op het 
internaat.  We vragen uitdrukkelijk aan de ouders om dit niet mee te geven met uw zoon. 
 
Bij internen van de 1ste en 2de graad is er een duidelijk verbod ivm rookmateriaal: tabak, 
aanstekers, enz… worden niet toegelaten en zullen dan ook door ons in beslag genomen 
worden. 

Bij de internen van de 3de graad zullen we niet langer toestaan dat er rookmateriaal overal 
rondslingert.  Jullie hebben een kast en alles kan daar opgeborgen worden.  We staan niet 
meer toe dat er sigaretten gerold worden in de kamer (dit brengt enorm veel vuiligheid met 
zich mee). 
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7.4 Computers 

Alle internen hebben een eigen laptop.  Ze mogen ook een tablet meebrengen.  Dit op eigen 
verantwoordelijkheid! (zie ook 7.12) 
Let wel: Laptops mogen tijdens de studie gebruikt worden voor  het schoolwerk, nadien voor 
ontspanning! Indien we moeten vaststellen dat internen zich hier niet kunnen aan houden of 
dat deze toestellen gebruikt worden om na 22.00u (2de graad) of 22.30u (3de graad) naar 
films/DVD’s te kijken, zal de lapptop in bewaring genomen worden.  Bovendien zal er contact 
opgenomen worden met de ouders! 
 
Hieronder de belangrijkste afspraken ivm internetgebruik op het internaat: 

• Aanmelden 
Bij het opstarten van uw PC/laptop zal er een netwerk(VTI-WiFi) gedetecteerd worden.  
Lln van VTI Brugge kunnen inloggen met hun VTI-mailadres (en wachtwoord) en zijn zo 
automatisch verbonden met het WiFi-netwerk. 
De niet-VTI leerlingen krijgen een afzonderlijk wachtwoord voor het WiFi-netwerk 

• Internet voor schoolwerk 
De internetvoorziening is er in eerste plaats om jouw schoolwerk te maken, 
opzoekingwerk, smartschool, enz…  De opvoeder die studietoezicht houdt zal daarop 
toezien.  Bij misbruik kan er beslist worden om laptop aan de opvoeder af te geven. 

• Internet tijdens ontspanning 
Tijdens de ontspanningsmomenten hebben enkel internen van de 3de graad de 
mogelijkheid om op hun kamer te blijven.   

• Per graad is er een afzonderlijke regeling ivm afdrukken van schoolwerk.  Printen kan 
tot 22.00u!  Wie zich later komt aanmelden zal moeten wachten tot de volgende dag!!! 
Hou er evenwel rekening mee dat er ’s morgens niet geprint wordt. 

 
 

7.5 Het verlaten van het internaat 

Internen die het internaat verlaten zonder toestemming brengen hun toekomst op het 
internaat in gevaar! We contacteren onmiddellijk de ouders en zo nodig wordt de intern 
verwijderd van het internaat.  
Als je het internaat wenst te verlaten moet je hiervoor een schriftelijke aanvraag,  ondertekend 
door de ouders, indienen bij de beheerder.   Deze aanvraag moet ten laatste de maandagavond 
ingediend worden bij de internaatbeheerder.  Elke aanvraag die na de maandagavond 19.00u 
wordt ingediend, zal geen toestemming krijgen!  Laattijdig verwittigen kan ervoor zorgen dat 
gemaakte kosten (reservaties activiteiten) alsnog in rekening gebracht worden. 
Indien er aangevraagd wordt om op woensdagmiddag afwezig te zijn, kan de intern pas terug op 
internaat komen vanaf 17.00u! 
Pas nadat de beheerder toestemming heeft gegeven mag je het internaat verlaten.  (zie punt 7.7 
‘afwezigheden’ ). Elke intern geeft steeds z’n sleutel af als hij het internaat verlaat. 
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7.6 Douchen 

Er zijn op elke gang verschillende douches. Je mag douchen zoveel je wil. Hou er wel rekening 
mee dat iedereen de kans moet hebben om zich te wassen. Douchen kan vanaf 7.00u, niet 
vroeger!   
Gang 2: er kan gedoucht worden tot 22.00u 
Gang 3: er kan gedoucht worden tot 21.30u 
 

7.7 Afwezigheden 

Elke afwezigheid op het internaat moet indien mogelijk vooraf schriftelijk door de ouders 
gemeld worden aan de beheerder. Ben je terug na een afwezigheid, laat dit dan ook weten. 
Wie na het weekend afwezig is, verwittigt het internaat telefonisch of via mail - voor de 
maandagmiddag.   
Verwittigen moet te allen tijde op 050 89 59 04 of  0484 90 43 57 of op internaat@vtibrugge.be  
Let wel, vergeet niet om uw afwezigheid ook te melden in de school! 
 
Een intern is ingeschreven op het internaat, dat wil zeggen dat hij ook deelneemt aan het 
internaatsleven. Naar huis gaan tijdens de week zal dan ook niet worden toegestaan. We hebben 
in het verleden al meermaals gemerkt dat dit voor de jongere zelf, zijn mede-internen en het 
groepsleven geen goede zaak is!  
Enkel heel specifieke zaken kunnen hierop een uitzondering zijn (specifieke behandeling bij een 
arts of dokter, competitiesport op professioneel niveau of dringende familiale reden). 
Indien er echter teveel uitzonderingen gevraagd worden, zal er door de internaatbeheerder 
contact opgenomen worden. 
 

7.8 Kledij  

Uniform is niet verplicht, maar we vragen wel dat er fatsoenlijke kledij gedragen wordt. Vrije-
tijdskledij mag uiteraard. 
Bij sportactiviteiten wordt gepaste sportkledij gedragen.   
Zorg dat je steeds je sport- of zwemgerief op internaat liggen hebt. 
 

7.9 Sleutelsysteem 

Elke intern krijgt bij aanvang van het schooljaar een sleutelkaart.  
Het is belangrijk om goed zorg te dragen voor deze kaart: 

- Je hebt de sleutelkaart nodig om de verlichting in jouw kamer te laten werken 
- Als je jouw kamer verlaat, moet je jouw sleutelkaart meenemen.  Elke kamer wordt 

automatisch afgesloten als de deur dichtvalt. 
- Elke morgen geef je jouw kamersleutel af bij bureau beheerder.  Per graad is er een doos 

voorzien met daarop de nummering van de kamers. 
- Als je ’s avonds terug op internaat komt, kun je die sleutel afhalen bij bureau beheerder.  

Indien je voor 16.00u gedaan hebt met school, ga je langs bij de beheerder. 
- Als je ’s avonds het internaat verlaat (vrije avond, ontspanning, …) leg je jouw sleutel ook 

in de doos van jouw graad. 

mailto:internaat@vtibrugge.be
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7.10 De fiets  

Elke intern heeft een eigen fiets op het internaat, dit van bij aanvang tot het einde van het 
schooljaar. Je brengt deze mee van thuis. Deze fiets is wettelijk in orde en in degelijke staat !!! 
We gebruiken de fiets zeer regelmatig om op activiteit te gaan, en is dan ook onmisbaar!  
 
Deze fiets staat in fietsenberging van het internaat en is ALTIJD GESLOTEN!!!   
 
Indien je fiets moet hersteld worden of  niet meer in orde is dan dien je onmiddellijk de nodige 
stappen te ondernemen. Je meldt dit aan jouw opvoeder en kan, indien nodig, naar de 
fietshersteller gaan (geld kan worden voorgeschoten door het internaat). Zo is je fiets steeds in 
orde en kom je niet voor verrassingen te staan! 
 
OPGELET: Er worden geen fietsen uitgeleend aan anderen en je gebruikt ook geen fiets van 
mede-internen! Je bent ook zelf verantwoordelijk voor het sluiten van je fiets !!! 
 

7.11 Lunchpakketten 

Als een intern voor een ganse dag op uitstap is zorgt de school voor een lunchpakket. Dit dient 
wel op voorhand (dus niet de dag zelf!)  aangevraagd te worden via jouw opvoeder 
De kostprijs van een lunchpakket bedraagt 5 euro. 
Op de voorziene dag ligt je lunchpakket klaar.  
Internen kunnen ook zelf boterhammen smeren – de kostprijs hiervan bedraagt € 2,00.  De 
internen moeten hun naam opgeven aan hun opvoeder zodat we hiermee kunnen rekening 
houden (er moet extra brood en beleg voorzien worden door de catering). 
 

7.12 GSM gebruik – waardevolle voorwerpen – Smartphones/ PSP/tablets/… 

GSM’s (Smartphones) zijn toegelaten op het internaat.  Het is ten strengste verboden om de dit 
te gebruiken  tijdens de studies.  
Bij het niet naleven van deze afspraken, wordt de GSM (Smartphone) in beslag genomen voor 
onbepaalde duur. 
GSM’s (Smartphones) zijn toegelaten, maar dit wil niet zeggen dat jullie zomaar de ganse avond 
mogen bellen.  Er wordt niet gebeld in het schoolrestaurant, tijdens de studie of tijdens het 
avondwoordje.  Zorg ervoor dat je GSM (Smartphone) uitgeschakeld is!  Als we merken dat je 
teveel bezig bent met je GSM (Smartphone), zullen we “dat speelgoed”  tijdelijk in beslag nemen 
en/of contact opnemen met de ouders om een regeling uit te werken. 
Graag willen we nog wijzen op het volgende.  Het lijkt een “alledaags” gegeven dat jongeren in 
het bezit zijn van waardevolle hebbedingen; GSM, tablet, laptop, … 
Het meebrengen van deze voorwerpen is altijd op jullie eigen verantwoordelijkheid.  Ingeval 
van schade en/of verlies kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden.  Wij zullen geen 
tijdrovende aandacht besteden aan het uitzoeken of ophelderen van conflicten die ontstaan ivm 
schade en/of verlies.  Wij zijn van mening dat dergelijke dure voorwerpen niet thuis horen op 
het internaat! 
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Hierbij verwijzen we graag naar het schoolreglement: 
De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, verlies 
of  diefstal van meegebrachte spellen, GSM’s, geluidsdragers e.d., ook niet als ze in 
bewaring werden afgegeven. Daarom raden wij aan om zulke dure spullen thuis te 
laten.  De school  kan, bij geschil, niet tussen beide komen in de onderhandeling tussen de 
betrokken partijen. 

 
 

7.13 Privacy 

Welke informatie houden we over je bij? Op het internaat gaan we zorgvuldig om met de 
privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen jouw internaatsloopbaan heel wat 
gegevens oa bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je op als dat nodig is voor de 
administratie 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.  Binnen het systeem van LVS (leerlingenvolgsysteem op Smartschool) 
is er een veld internaat dat enkel door het internaatsteam kan gebruikt worden.   Jij en je 
ouders kunnen zelf ook gegevens op vragen 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. 
 

Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes…)  

 
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnamen van internen op onze website, FBpagina, 
Instagram,  in de schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op 
school/internaat en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De 
personen die de beeldopnamen maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die 
beelden staat. We letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn. Bij het begin 
van het schooljaar vragen we jou en je ouders om toestemming voor het maken en publiceren 
van deze beeld- of geluidsopnames. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw 
toestemming nog intrekken. We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de 
privacywet mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van VTI 
Brugge (internaat) of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je 
de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. Er is een afspraak binnen VTI Brugge 
dat enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de 
schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 
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7.14 Rode kaart 

Positieve communicatie is heel belangrijk en werkt bevorderend bij jongeren.  Jammer genoeg 
kan het gedrag ook eens tegenvallen…  Vandaar dat wij het volgende uitgewerkt hebben.   

 Tegenvallend gedrag, agressieve gedragingen, enz… zullen aan jullie gemeld worden door de 
rode kaart.  De eerste stap zal altijd een gesprek zijn met de intern.  Indien dit niet helpt, zullen 
we dit noteren op de kaart.  De kaart wordt op vrijdagmorgen meegegeven (indien er iets op 
genoteerd is) en wordt de maandag ondertekend afgegeven aan de opvoeder.  Indien de kaart 
verloren gaat, krijg je een nieuwe (kopie van het ex dat op internaat blijft).  Indien de kaart niet 
ondertekend is of teveel verloren gaat, nemen we telefonisch contact op met de ouders.  De 
kaart wordt ook gemaild naar de ouders.  Een overvloed aan rode kaarten zal ons dwingen tot 
het nemen van andere maatregelen (zie 7.14). 

 Een rode kaart zorgt ervoor dat er in die week geen joker kan ingezet worden. 
 

 

7.15 Sancties 

 Eerst dit: we hopen dit deel van het reglement niet te moeten gebruiken… 
Met ons internaat vormen we een afzonderlijke leefgroep in de school.  Binnen onze groep 
maken we dus ook duidelijke afspraken.  Het mag wel duidelijk zijn dat het niet-naleven van een 
aantal van onze afspraken het leven op ons internaat bemoeilijkt.  We leven in een groep en we 
dienen dan ook respect en begrip op te brengen voor de mede-internen. 
Een eerste strafmaatregel wordt gegeven door de opvoeders of beheerder.  Dit kan een 
opmerking zijn, een schrijfstraf, de rode kaart… 
Als dit niet voldoende blijkt kan er strafstudie volgen. 
Bij herhaaldelijke sancties (rode kaarten en/of strafstudies) zal de beheerder contact opnemen 
met de ouders.  Samen met de ouders, opvoeders en de beheerder zullen we op zoek gaan naar 
een oplossing.  Vanaf dat moment kan de beheerder een intern verwijderen van het internaat. 
Problemen van welke aard ook (school, thuis, …) kunnen altijd besproken worden met de 
opvoeders of de beheerder.  We willen liever voorkomen dan … 
Er zijn echter sancties die getroffen worden zonder dat de hierboven beschreven weg gevolgd 
wordt.  Enkele voorbeelden;  

• Alle overtredingen ivm brandveiligheid, brandpreventie: schorsing en/of definitieve 
schorsing.  Vb: moedwillig saboteren van een brandoefening zal een schorsing tot gevolg 
hebben, roken (ook vapen of dampen) of spelen met vuur op de kamers (of 
slaapverdieping) zal een definitieve schorsing tot gevolg hebben. 

• Strafrechtelijke feiten (diefstal, brandstichting, …): definitieve verwijdering van het 
internaat en (ingeval lln VTI) van de school. 
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7.16  Andere scholen 

Op ons internaat verblijven er ook heel wat leerlingen die niet in de Campus Vaartdijkstraat les 
volgen.  Een aantal internen loopt school in de afdeling van de Zandstraat of in het Technisch 
Instituut Heilige Familie (TIHF) of in het Land en Tuinbouwinstituut (LTI).  Met hen willen we nog 
een andere belangrijke afspraak maken.   
Na het beëindigen van de lessen worden jullie zo vlug mogelijk verwacht op het internaat.  Je 
neemt dus de kortste weg naar het internaat zonder tussenstop.   
We spreken het volgende af: 
- voor alle leerlingen die met de fiets of te voet naar school gaan (VTI, TIHF, Jozefienen, 
Academie, …):  15 minuten na het einde van de lessen; 
- voor leerlingen die met de bus gaan: om 17.05u worden jullie op het internaat verwacht! 
 
Internen die deze afspraak niet naleven, zullen een stuk vertrouwen kwijt spelen bij de 
opvoeders.  Dit kan tot gevolg hebben dat je op een ander tijdstip zult uitgesloten worden om 
deel te nemen aan bepaalde activiteiten.  Hou daar dus rekening mee! 
 
 

7.17 Diefstalpreventie  

Diefstal…  Dit is één van de moeilijkste en lastigste problemen waarmee we op het internaat 
geconfronteerd worden.  Het is voortdurend “vissen achter het net”…  
Vandaar dat, in samenspraak met de directie van de school, besloten werd om enkele 
preventiemaatregelen te treffen. 
Eén van die maatregelen houdt in dat er camerabewaking werd voorzien aan de toegang van 
de school, aan de verschillende toegangsdeuren van het internaat en op de gangen van het 
internaat.  Met deze preventiemaatregel  hopen we de diefstallen tot een minimum te 
herleiden. 
De school heeft het nodige gedaan om in regel te zijn met de wet op bescherming van het 
privéleven. De nodige aangiftes zijn bij de commissie ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer gebeurd. 
De opnames worden enkel geraadpleegd ingeval van diefstal of vandalisme.   
Het moedwillig afdekken of onbruikbaar maken van de camera’s zal streng gesanctioneerd 
worden. 
 
Vandaar dat we ook vragen om met het volgende rekening te houden: 

- Sluit steeds je deur als je de kamer verlaat (al is dat maar om naar het toilet te 
gaan); 

- Let er op dat je de sleutels niet laat zitten in de kaarthouder  

 
Indien er iets verdwenen is uit je kamer moet je dit zo vlug mogelijk melden aan de beheerder 
en/of de opvoeders. 
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8 TOT SLOT 

 
De leefregels van het internaat zijn aanvullend op het internaats- en schoolreglement. M.a.w. 
Het schoolreglement geldt ook voor het internaat. 
 
We willen u op voorhand danken voor het vertrouwen dat U aan ons internaat en onze school 
schenkt. Mochten er nog eventuele vragen zijn, dan kun je te allen tijde bij ons aankloppen. 
 
Van harte,  
 
Het internaatsteam 
 
 
 

 


