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Nieuw 

Nieuw ben je als je weet dat je leeft, 

als je vandaag beseft dat de eerste dag begint van de rest van je leven. 

 Nieuw ben je als je een verse kijk hebt op de mensen en de dingen, 

als je nog lachen kunt en genieten van het kleinste, 

en de geurende bloemen op je levensweg, 

als je zingt omdat je hart klopt...  

  

Wees welkom, nieuwe mens.  

We maken samen van ons internaat 

een fijne thuis voor iedereen. 

 

 

  



 PAGE   

 

Voorwoord 

Het internaatsreglement is een onderdeel van het ruimere opvoedingsproject dat de doelstellingen 

en waarden beschrijft die het internaat in het opvoedings- en vormingsproces van de jongeren wil 

bereiken. Het weerspiegelt de eigen internaatscultuur. 

 

Als internen leren leven in de kleine samenleving die het internaat is, is dit een stap op weg naar hun 

integratie in de ruimere samenleving. Het internaat zal de internen tonen wat dit samenleven 

inhoudt en daarvoor een eigen ervaringsveld uitbouwen. Zo bouwt men aan een samenleving waarin 

respect en gerechtigheid geen ijle woorden zijn, maar een pedagogische opdracht vormen, waarin 

alle betrokkenen participeren (internen, ouders, internaatsmedewerkers, school, …) 

 

Het internaatsreglement werd overlegd tussen het internaatsbestuur en het internaatsteam. 

 

Wanneer je je inschrijft in ons internaat, gaan je ouders akkoord met het volledige 

internaatsreglement. Wanneer het internaat wijzigingen wil aanbrengen, is er een nieuw akkoord van 

je ouders vereist. 

 

Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het internaatsreglement over ‘je ouders’ 

spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het internaatsreglement goed 

leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. 
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1 Pedagogisch project 

 

Het pedagogisch project van ons internaat is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. 

Hier verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. 

We verwachten dat de ouders van de internen echte partners zijn voor de opleiding en vorming die we 

verstrekken. Kiezen voor dialoog houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen internen 

verwachten dat het internaat hen zoveel mogelijk betrekt in het samen werk maken van een degelijke 

opleiding en het garanderen van een veilige leef- en leeromgeving. 

 
 

 

In ons internaat … 

sta 

je als 

intern centraal samen met je vrienden. 

 

trachten we door de juiste studiebegeleiding je talenten tot maximale ontplooiing te laten komen. 

 

wordt de ontspanning na de studie hoog in het vaandel gedragen. 

 

ligt het accent niet op gedetailleerde voorschriften maar op respect en de erkenning van ieders 

persoonlijkheid en talenten. 

 

werkt iedereen mee aan een fijne sfeer en een verzorgde omgeving. 

 

wordt er op momenten tijd gemaakt voor bezinning of gebed. 

 

dragen we elke dag zorg voor elkaar. 

 

willen we samen met de ouders en de andere externe partners werken aan het welzijn van het kind. 

 

voelen 

de jongeren 

zich thuis. 
 
 



2 Reglement 

2.1 De inschrijving 

Een inschrijving gebeurt telkens voor de duur van één schooljaar. Gedurende het schooljaar zal vanuit 

het beleid gevraagd worden om zich terug in te schrijven en het niet terugvorderbaar voorschot te 

betalen.  

Het internaat heeft het recht om elke (her) inschrijving te weigeren. Het internaat kan het 

internaatscontract tijdens het schooljaar verbreken b.v. bij contractuele financiële tekortkoming, 

ernstige overtreding van het internaatsreglement, bij verlies van vertrouwen door ouders en/of 

internaat,… . 
 

2.2 Het internaat als gestructureerde leefgemeenschap 
 

Enkel van toepassing op zondag: 21.00 uur – 22.00 uur

   

Wie voor ‘maandagregime‘ koos en toch per uitzondering 

op zondag wil toekomen, brengt het internaat hiervan tijdig 

op de hoogte en betaalt bij aankomst onmiddellijk een 

bedrag van 30 EUR aan de opvoeder. 

 

Voor hen die voor het ‘zondagregime’ gekozen hebben 

omdat ze ver weg wonen. 

De intern meldt dat hij/zij toegekomen is en gaat 

rechtstreeks naar de eigen kamer.  Er wordt geen avondmaal 

of recreatie voorzien. Je kan niet douchen. Je gaat niet naar 

een andere kamer. De internen krijgen geen toestemming 

om het internaat nog te verlaten.  

Om 22.00 uur is complete stilte vereist. 

Maandagochtend mag deze groep ontbijten in het internaat. 

De maandaggroep ontbijt thuis. 

07.00 uur 

 

08.00 uur  

Opstaan met muziek, in orde brengen van de kamer. 

Ontbijtbuffet, kamers verluchten. 

12.10 uur Middagmaal 

Enkel van toepassing op woensdag: 13.30 uur  

                                                          16.00 uur 

                                                          17.00 uur 

   

Activiteit of mogelijkheid tot studie. 

Vieruurtje en recreatie. 

Studie, mogelijkheid om uitleg te vragen. (belsignaal 16.50 

uur) 

Vanaf 15.30 uur  Aanmelden bij het vieruurtje bij je terugkomst in het 

internaat waarna 

- kamermoment; 

- sport en spel. 

 

Per groep volgens leeftijd en studiegebied 

- internaatsactiviteiten; 

- studietijden. 

18.00 uur  Avondmaal en recreatie. 

19.15 uur  Stille avondstudie. (belsignaal 19.05 uur) 

Avondmaal voor sporters die tijdens het avondmaal trainen 

waren. 

Enkel van toepassing op donderdag: 19.45 uur Wekelijks poetsmoment, 2 maal per maand wordt zuiver 

beddengoed gelegd. 

20.15-21.15 uur  Avondrecreatie 

 

Vanaf 21.15 uur  Iedereen gaat op de eigen kamer volgens uur van naar 

boven gaan en respecteert stilte en uur van slapengaan. 

21.15 uur                  Eerste, tweedejaars en  

                                 lager onderwijs  

21.30 uur  Derdejaars of 15 jaar 

22.00 uur  Vierdejaars of 16 jaar 

22.30 uur  Vijfdejaars of 17 jaar 

23.00 uur  Zesdejaars of 18 jaar     

                                 en ouder 
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Enkel van toepassing op vrijdag: Na school – 17.00 uur  De internen komen naar het internaat om hun koffers, die ze 

's morgens naar de living brachten, op te halen. Niemand 

gaat nog naar boven.  

2.3 Het internaat in samenwerking met scholen 

2.3.1 Vakantiedagen voor elke school 

● Herfstvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021; 

● Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021; 

● Kerstvakantie: van vrijdagnamiddag 24 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022; 

● Krokusvakantie: van maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022; 

● Paasvakantie: van maandag 4 tot en met maandag 18 april 2022 (paasmaandag: 18 april 2022); 

● Dag van de Arbeid: (zondag) 1 mei 2022; 

● Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022; 

● Pinkstermaandag: 6 juni 2022; 

● Zomervakantie: van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 2022;  

2.3.2 Losse vakantiedagen en pedagogische studiedagen 

Sommige vakantiedagen zijn verschillend van school tot school. Om deze te kennen, raadpleegt u de 

website van je eigen school. De dag voor een feestdag, is voor het internaat als een vrijdag. Na de 

school gaan de internen naar huis. Op de laatste vrije dag mogen de internen die voor ‘zondagregime’ 

kozen, in het internaat toekomen tussen 21.00 uur en 22.00 uur. De anderen zijn de volgende dag 

welkom vanaf 7.00 uur.  
 

2.4 Het internaat als leergemeenschap 

2.4.1 Organisatie van de studie 

De studietijd die je hebt, is afhankelijk van de studierichting die je volgt. Of je studeert in de studiezaal 

of op je kamer, hangt af van de studierichting, het leerjaar dat je volgt en van een eventuele positieve 

of negatieve studie-evaluatie. Internen, die onder toezicht en begeleiding werken, kunnen rekenen op 

absolute stilte in een ruime studiezaal. 

Ook op de kamers moet dezelfde sfeer heersen die tot rustige concentratie aanzet. De kamerdeur 

staat op een kier en het licht is aan. 

Bovendien moet ieders privacy gerespecteerd worden en ga je niet bij elkaar op de kamer zonder 

toestemming van de opvoeders. 

 

2.4.1.1 WIFI, gsm en laptop 

 

Naargelang de leeftijd kunnen de internen tot een bepaald uur gebruik maken van het draadloos 

internet. Houd er rekening mee bij je studieorganisatie. Ook het gsm-gebruik wordt gedurende het 

studeren afgeraden, daarom wordt er in de studiezaal gevraagd de gsm op de hoek van de tafel te 

leggen en deze niet te gebruiken.  

 

21.30 uur  Eerstejaars, tweedejaars en lager onderwijs  

22.30 uur  Derde- en vierdejaars 

23.30 uur  Vijfde- en zesdejaars 

 

Iedereen mag tijdens de studie zijn eigen laptop gebruiken voor zijn schooltaken te maken. Indien je 

zelf geen laptop hebt, kan je er één van het internaat lenen, dit kan ook in de studiezaal, onder de 
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volgende voorwaarden:  

 

● Je levert je ID of studentenkaart in bij het uitlenen van een internaatslaptop en ontvangt een 

gastencode van 1 uur.  
● Geleende laptops worden enkel gebruikt voor schoolwerk. 
● Geleende laptops worden niet doorgegeven aan elkaar. 
● Zij worden meteen na de schooltaak terug ingeleverd. 
● Er wordt niet gegeten en gedronken met de laptop in de buurt. 
● Staat de laptop aan mag je hem niet vervoeren. Je gebruikt hem steeds aan een tafel of bureau. 
● Wie de laptop niet dadelijk inlevert na gebruik, zal de volgende keer zijn gsm inleveren tijdens het 

lenen van de laptop. Dit wordt genoteerd aan de uitleenlijst tegen de kast, voorzien van het uur 

van uitlenen en inleveren. 
 

2.4.1.2 Opvolging van de resultaten 

 

De studieresultaten worden nauwkeurig opgevolgd. 

Maandrapporten worden, indien nodig, besproken met de internaatsbeheerder of de opvoeder. Zij 

bespreken tekorten of leermoeilijkheden met de graadcoördinator of de leerkracht. Jaarlijks 

organiseert het internaat 3 oudercontacten, telkens na elke examenperiode. Als er gedurende het jaar 

vragen over de studie-opvolging of over het kind zijn, kunnen de ouders steeds contact opnemen met 

de opvoeder, liefst per mail. 

 

2.4.2 Contact met ouders, de school, CLB, … 

In het kader van een integraal zorgbeleid engageren school, CLB, externe partners en internaat zich 

om, elk vanuit hun eigen rol, samen te werken om de zorg en de begeleiding van het kind zo nodig 

gezamenlijk op te nemen. 
 
 

2.5 Het internaat als opvoedings- en leefgemeenschap 

2.5.1 Afwezigheid 

De algemene regel is dat je ouders steeds het internaat verwittigen wanneer je afwezig bent. 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. 

 

2.5.1.1 Afwezigheid bij ziekte 

 

● Voor een korte ziekteperiode (één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen) volstaat een 

verklaring van je ouders. 
● Een medisch attest is vereist: 

o zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen 

lesdagen zijn; 
o wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische 

redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring; 
o als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de proefwerken. 
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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, moet je het medisch attest 

onmiddellijk op internaat laten bezorgen, vóór je terugkomt. 

 

Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent, volstaat één medisch 

attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege  een chronische ziekte kan 

je in samenspraak met de beheerder één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, 

is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders. 

 

2.5.1.2 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. 

 

2.5.1.3 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 

 
 

2.5.2 Leefregels 

Duidelijke afspraken, kunnen heel wat problemen en betwistingen vermijden. Men mag echter niet de 

illusie hebben dat men met het internaatsreglement alles kan oplossen. Zeer algemene omschrijvingen 

zullen tot oeverloze discussies leiden. Wil men te gedetailleerd te werk gaan, dan vervalt men in 

ellenlange opsommingen. Essentieel is dat men streeft naar een consensus binnen het internaat. 

Hieronder worden de afspraken en regels vermeld, die indien ze niet nageleefd worden; kunnen leiden 

tot een orde- of tuchtmaatregel. 

 

2.5.2.1 Algemene afspraken 

 

● Om de privacy van de mede-internen te respecteren, is het voor de internen ten strengste 

verboden om externen mee naar boven te nemen;   
● Alle internen zijn verplicht op tijd aanwezig te zijn bij alle maaltijden, ook bij het vieruurtje; 
● Vrijdagmorgen worden de koffers en de nodige schoolboeken naar de living gebracht. In de loop 

van die dag blijft het internaat gesloten; 
● Internen kunnen op vrijdag na schooltijd tot 17.00 uur worden afgehaald. Ze wachten in de living; 
● De internen gaan op woensdag alleen naar huis mits toestemming van de ouders. Dit gebeurt op 

voorhand schriftelijk, per mail voor dinsdagavond 22 uur;  
● Op woensdagen kunnen jongeren vanaf het derde jaar zelfstandig het internaat verlaten mits 

toestemming van de ouders. Dit gebeurt op voorhand schriftelijk, per mail voor dinsdagavond 

22 uur; 
● Op gewone schooldagen wordt er niet naar de supermarkt, ’t Koffiekoekske of de frituur gegaan;  
● Het lokaal van de zesdejaars wordt nooit door andere jaren gebruikt, tenzij de zesdejaars in 

overleg met de opvoeders, hier anders over beslissen. Afspraken met vrienden maak je tijdens het 

weekend;  
● Toiletpapier of confetti wordt niet gebruikt als versieringsmateriaal; 
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● Verjaardagen worden met familie en vrienden in het weekend gevierd. In het internaat worden de 

jarigen één maal per maand samen in de bloemetjes gezet; 
● Zakgeld kan in bewaring worden gebracht bij de opvoeders mits dit wordt voorzien van een 

envelop met voor-en achternaam. 
 

2.5.2.2 Je kamer 

 

● Lavabo zuiver 
● Bed opmaken 
● Vuilnismandje dagelijks leegmaken 
● Vensterraampjes mogen niet worden dichtgestopt. 
● Posters of foto’s mogen uitsluitend aangebracht worden op het prikbord. Er wordt niets op de 

deuren, vensters, lampen, muren of kasten gekleefd, geprikt of geschreven. 
● Het gebruik van een bureaulamp is toegelaten tot het uur van slapengaan.  
● Het stopcontact mag niet gebruikt worden voor elektrische waterverwarmers, kookplaten en 

waterspiralen. 
● Het gebruik van wierookstokjes en kaarsen is verboden. 
● Lucifers en aanstekers horen hier niet thuis. Ze veroorzaken brandalarm. 
● De internen mogen muziek beluisteren tot het aangeduide uur van slapengaan, op voorwaarde 

dat deze niet storend is voor de andere internen. 
● Niemand gaat op het bureau of op het nachtkastje zitten, staan of liggen. 
● Lampen worden niet met doeken of papier bedekt. 
● Spiegels blijven aan de muur verankerd. 
● De gordijnen zijn geen handdoeken.  
● Er wordt niets uitgeleend aan elkaar. 
● Alle elektrische toestellen zijn voorzien van een Europees CE-label. 

 

P.S.: Laat je portefeuille, je gsm, je zakgeld en andere waardevolle voorwerpen nooit zichtbaar op je 

kamer liggen. Kluisjes kunnen gehuurd worden. 
 

2.5.2.3 Samenleven 

 

● De internen die in groepsverband leven onder begeleiding van een opvoeder, beschikken over een 

living en hobbykamers waar ze elkaar na de studie kunnen ontmoeten;  
● Niemand komt op de kamer van een ander, tenzij met toestemming van de opvoeder en met de 

deur open; 
● Iedereen draagt zijn steentje bij tot de netheid in en rond het internaat; 
● Verliefde internenkoppels gedragen zich in het internaat zoals de anderen;  
● Douchelijst: 

o Voor een vlot verloop, vragen wij de internen zich in te schrijven op de douchelijst; Douchen 

kan niet vóór 7.00 uur en na 22.00 uur, om ieders nachtrust te respecteren; 
● Eens boven respecteert iedereen de stilte! 

o Jongens komen niet zonder toestemming van de opvoeder in de gang van de meisjes en 

omgekeerd; 
o Jongens en meisjes gaan nooit bij elkaar op de kamer, alleen met toestemming van de 

opvoeders en met de deur open; 
o Tussen 22.30 uur en 23.00 uur gaan de sensoren in werking. Daarom is het verboden vanaf dat 

moment nog naar een andere verdieping of gang te gaan.  
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2.5.2.4 Weetjes 

 

Onze living, opsplitsbaar in 2 delen is, voorzien van: 

 

● Smart-TV’s; 
● Draagbaar soundsysteem; 
● Tafelvoetbal en pooltafel; 
● Gezelschapsspelen; 
● Pingpongtafels;  
● Wifi. 
  

Aparte lokalen beneden: 

 

● Living voor de vijfde-en zesdejaars; 
● Muzieklokaal met piano; 
● EHBO-ruimte; 
● Printlokaal; 
● Hobbykamers (Xbox One en PlayStation 4). 
 

Onze keuken en eetzaal: 

 

● Ontbijtbuffet; 
● Warm middagmaal; 
● Een vieruurtje; 
● Warm of koud avondmaal; 
● Aandacht voor aangepaste maaltijden; 
● Fruit 3 maal per dag ter beschikking; 
● Avondmaaltijd voor sporters na de training. 
 

Gang: 

 

● Tijdschriften, strips en recente kranten. 
 

Het lokaal van de opvoeder: 

 

● Laptops; 
● Apotheekkast; 
● Schoolgerei; 
● Printer; 
● Woordenboeken. 

 

2.5.2.5 Kledij – voorkomen – hygiëne 

 

● Naaldhakken zijn verboden; 
● Sporttops, tanktops en kroptops zijn niet toegestaan; 
● Schoeisel is verplicht bij het betreden van de openbare ruimtes; 
● Hotpants zijn niet toegestaan; 
● Kamerjassen zijn verplicht na het verlaten en bij het binnenkomen van het douchelokaal; 
● Zorg ervoor dat je kapsel er verzorgd en natuurlijk uitziet en dat je kledij netjes is. 
● Gelieve ervoor te zorgen dat het uniform eruit ziet zoals het reglement voorschrijft;  
● Geen hoofddeksel en muziekoortjes in de eetzaal. 
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2.5.2.6 Multimedia 

 

● De internen kunnen in de living beschikken over 2 Smart-TV’s, WIFI en indien nodig ook over een 

laptop;  
● De krant kan door iedereen gelezen worden; 
● De duur van het internetgebruik is per leerjaar bepaald; 
● Iedereen tot en met het 2de jaar is verplicht de laptop en de gsm in te leveren op het afgesproken 

uur: 
 

o Lagere school:  21.15 uur  
o Eerstejaars en tweedejaars: 21.30 uur   
o Schoolwerk kan afgedrukt worden in het lokaal van de opvoeder, mits betaling. 

 

● Is de gsm niet in bewaring bij de opvoeder, dan is iedereen zelf verantwoordelijk voor verlies of 

diefstal ervan; 
● Gsm-gebruik tijdens de maaltijden is niet toegestaan. Indien dit toch gebeurt, wordt de gsm 

gedurende de maaltijd door de opvoeder aan de kant gelegd. 
 

2.5.2.7 Gezondheid 

 

● Roken is verboden. Mits meerderjarig kan het eventueel wel, buiten het terrein van de school in 

overleg met de opvoeders. 
● Het drugsbeleid van het internaat: 

Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond drugs. Ze kunnen namelijk 

een ernstig gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van andere internen. In ons internaat zijn het 

bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van drugs dan ook strikt verboden. 

Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te geraken met drugs, dan proberen we je te helpen. Dat 

neemt niet weg dat we ook sancties kunnen opleggen volgens het ‘Stappenplan Alcohol- en 

drugsbeleid en Beleid medicatiegebruik en roken’. Dat zal bv. het geval zijn wanneer je niet 

meewerkt met ons hulpaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je andere 

internen aanzet tot gebruik of drugs verhandelt. 

 

2.5.2.8 Veiligheid  

 

● De internen eerbiedigen de inspanningen van het internaat. 
● De internen zetten zich mee in om de veiligheid op internaat te bevorderen. 
● De internen signaleren defecten en storingen. 

● De internen nemen actief en correct deel aan de verplichte evacuatieoefeningen. 

 

2.5.2.9 Vertrek en aankomst  

 

● Wie vanuit het internaat vertrekt of aankomt, is verplicht zich te melden bij de opvoeder; 
● Tijdens de schooluren is het internaat gesloten voor de internen; 
● Na het laatste examen van elk trimester zijn de internen, na het grondig poetsen en controle van 

hun kamer, verplicht naar huis te gaan. 
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2.5.2.10 Privacy 

 

Ons internaat maakt gebruik van camera’s in de groepslokalen en gangen, dit is om de nachtbewaking 

in ons gemengd internaat te ondersteunen en diefstal of geweld tegen te gaan. De plaatsen die  onder 

camerabewaking staan, worden duidelijk aangeduid met een pictogram.  

 

Het internaat publiceert geregeld foto's van internen op de website van het internaat en in andere 

publicaties. De bedoeling van deze foto's is geïnteresseerden in het internaat en daarbuiten op een 

leuke wijze te informeren over de activiteiten. Om uw goedkeuring hiervoor te geven of indien u 

bezwaar heeft tegen enige publicatie hiervan, gelieve dit via het daarvoor bestemde document aan het 

internaat mee te delen. 

 

Internen mogen geen school- of internaatsgebonden materiaal (foto’s, filmpjes… van mede-

internen of personeel) maken en zeker niet op hun sociale netwerksite zetten. Bij inbreuk 

hiervan wordt gevraagd dit onmiddellijk te verwijderen en volgt er een sanctie. 

 

Het internaat beschikt ook over camera’s in de gangen van het internaat. Enkel bevoegden hebben 

toelating om de beelden te bekijken indien er ongeregeldheden vastgesteld worden of de veiligheid 

van het internaat in het gedrang komt. De beelden worden slechts tijdelijk bewaard en worden op 

regelmatige tijdstippen volledig gewist. 
 

2.5.3 Orde- en tuchtreglement 

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze 

opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Wanneer een intern zich niet houdt aan het opvoedingsproject 

of de leefregels , kunnen sancties opgelegd worden. 

2.5.3.1 Begeleidingscontract 

 

Wanneer je gedrag de internaatswerking, het leer- of vormingsgebeuren hindert of in gevaar brengt, 

en wanneer herhaalde ordemaatregelen niet voor een gedragsverbetering zorgden, kan het internaat 

evalueren om in overleg met jou en je ouders een begeleidingscontract op te stellen. In het 

begeleidingscontract wordt het te vermijden gedrag en het gewenste gedrag duidelijk omschreven. 

Een dergelijk begeleidingscontract wordt door middel van geregelde coachingsgesprekken 

ondersteund. Het begeleidingscontract en de bijhorende ondersteuning moeten ertoe bijdragen dat je 

je gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met personeel en/of internen opnieuw mogelijk 

wordt en dat er verdere orde- of eventueel tuchtmaatregelen kunnen worden vermeden. Je dient 

constructief mee te werken aan dit begeleidingscontract. 
 

2.5.3.2 Ordemaatregelen 

 

● Als je de internaatswerking hindert, kan de begeleiding evalueren en van oordeel zijn dat je 

gedrag moet worden bijgestuurd. (b.v. wanneer je onvoldoende inzet toont, je storend gedrag 

vertoont in de groep, gemaakte afspraken niet naleeft, kan een ordemaatregel worden genomen.) 
 

● Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

 
o een verwittiging; 
o een opgelegd karweitje (vegen, opruimen …); 
o een strafwerk; 
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o verplichte studie op ontspanningsmomenten; 
o verhuizen naar een andere kamer; 
o het niet deelnemen aan een activiteit; 
o strafstudie; 
o tijdelijke verwijdering uit de groep; 
o gesprek met de ouders; 
o een alternatieve ordemaatregel; 
o …  

 

Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend. Ze kunnen bepaald worden voor 

een individu en/of groep in functie van burgerzin en verantwoordelijkheid voor de mede-intern en/of 

groep. 
 

2.5.3.3 Tuchtmaatregelen 

 

● Als je gedragingen stelt die een gevaar vormen voor de internaatswerking, kan er een 

tuchtmaatregel worden opgelegd. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn: 

 
o als de ordemaatregelen tot niets hebben geleid; 
o als je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt; 
o als je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt. 
 

Enkele voorbeelden van zware inbreuken zijn: 

 

▪ diefstal in of buiten het internaat;  
▪ vandalisme in of buiten het internaat;  
▪ het internaat verlaten zonder toestemming; 
▪ het zich onttrekken aan het toezicht van de begeleiding;  
▪ grove belediging t.o.v. de begeleiding en/of mede-internen; 
▪ roken of bijhebben van rookgerief;  
▪ het bijhebben of gebruik van alcohol; 
▪ het bezit, gebruik, het verspreiden of het dealen van legale of illegale drugs/drank of 

andere genotsmiddelen; 
▪ producten verhandelen (zowel kopen als verkopen aan internen en/of externen); 
▪ elke vorm van pesten, verbale en/of fysieke agressie;  
▪ weglopen van internaat;  
▪ agressie t.o.v. mede-internen of begeleiding. 

  

● 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 en gevraagd om het 

internaat onmiddellijk te verlaten. Uiteraard kan een preventieve schorsing enkel genomen worden 

in uiterst dringende omstandigheden: 
 

o voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting; 
o wanneer je aanwezigheid op internaat een gevaar vormt voor jezelf, je mede-internen of de 

internaatsmedewerkers. 
 

● Alleen de internaatsdirecteur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan beslissen tot een 

dergelijke preventieve schorsing. Deze maatregel wordt 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 
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tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing duurt dus tot er een tuchtmaatregel 

wordt uitgesproken of de tuchtprocedure wordt stopgezet. 
 

● Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

 
o een leefcontract 
o een tijdelijke uitsluiting uit het internaat, 
o een definitieve uitsluiting uit het internaat. 

 

● Tuchtmaatregelen kunnen alleen worden genomen door een 

afgevaardigde van het schoolbestuur of de 

internaatsdirecteur. Als die de definitieve uitsluiting 

overweegt, wint hij eerst het advies in van het internaatsteam. 
 

● Als de gemandateerde van de vzw of de internaatsdirecteur van mening is dat er reden is om een 

tuchtmaatregel uit te spreken, dan word je opgeroepen voor een onderhoud samen met je ouders 

om de overtreding te bespreken en te motiveren, indien de ouders dat wensen.  

 
● Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de definitieve uitsluiting. 

Uiterlijk de zesde werkdag na verzending van de beslissing tot definitieve uitsluiting (poststempel) 

kunnen je ouders schriftelijk beroep indienen bij het internaatsbestuur:  
 

Dhr. André Lenaerts  

Voorzitter van de vzw Onze-Lieve-Vrouwlyceum  

Collegelaan 30  

3600 Genk 

 

Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op. Je wordt per brief 

opgeroepen om samen met je ouders en eventueel een raadsman, voor deze beroepscommissie te 

verschijnen. Uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan 

samen. Je ouders, eventueel een raadsman en jijzelf krijgen voorafgaandelijk inzage in je tuchtdossier. 

De beroepscommissie kan de sanctie bevestigen, vernietigen of vervangen door een lichtere straf. 

 

De beroepscommissie brengt je ouders binnen een redelijke termijn per aangetekende brief op de 

hoogte van de gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Bij de 

uiteindelijke beslissing kan geen rekening worden gehouden met gegevens die niet vooraf zijn 

bekendgemaakt en/of die geen deel uit maken van je tuchtdossier. 

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. 

 
  

Voor de ouders:  

 

Financiële regeling:  

 

Hoe wordt de internaatsrekening betaald? 

 

● Door de ondertekening voor akkoord van het internaatsreglement engageren de ondertekenaars 

zich het geheel van de vermelde kosten te betalen. 
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● De ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de 

internaatsrekening. Dit betekent dat de beide ouders kunnen worden aangesproken tot de 

betaling ervan. Het internaat kan bijgevolg niet ingaan op de vraag tot splitsing van de 

internaatsrekening tenzij met onderling schriftelijk akkoord. Als er tussen de ouders onenigheid 

bestaat over het betalen van de internaatsrekening, zal het internaat aan elk van de ouders een 

identieke internaatsrekening versturen. Zolang bij 

onenigheid het verschuldigde bedrag niet volledig betaald 

is, blijft elke ouder het volledige resterende saldo 

verschuldigd. 

 

 

Als de ouders het moeilijk hebben om te betalen: 

 

● Indien ouders problemen ondervinden met het betalen van 

deze bijdragen, kunnen zij contact opnemen met de 

directeur of de boekhouder. Het is dan de bedoeling dat er 

afspraken worden gemaakt over een aangepaste 

betaalwijze. Een discrete behandeling van dergelijke vragen 

wordt gegarandeerd. 

 

 

Als de ouders weigeren te betalen: 

 

● Als het internaat vaststelt dat de ouders de internaatsrekening weigeren te betalen, zal er een 

gesprek met hen aangegaan worden. Zorgt dat niet voor een oplossing, dan kan er overgegaan 

worden tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling en kan er beroep gedaan 

worden op externe instanties. 

 

 

Door een akkoordverklaring van het internaatsreglement, onderschrijft men tevens dit engagement 

tussen het internaat en de ouders. 

De overeenkomst wordt automatisch verbroken na het verstrijken van het schooljaar. Voor een 

volgend schooljaar wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld. 

 

 

 

 

Gelezen: 

 

● dit internaatsreglement; 

● de financiële voorwaarden. 

 

 

 

 

en voor akkoord ondertekend op 

 

…….. / …… / 2021  
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Handtekening van de ouders: 

  

 

 

Gelezen en besproken met mijn ouders: 

 

● dit internaatsreglement. 

 

 

 

 en voor akkoord ondertekend op 

 

……. / …... / 2021 

 

 

Handtekening van de intern: 

 

 

 

 

Breng dit boekje ondertekend mee bij de inrichting van je kamer en leg 

het in de bovenste lade. 

 

 

 


