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internaat reglement 

 

Toelichting bij het internaat reglement 
 

Het internaat reglement 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 internaat cultuur. 

 

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, internaat 

medewerkers, school, …) 

 

Het internaat reglement werd overlegd tussen het internaat bestuur en het 

internaat team. 

 

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

volledige internaat reglement. 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 internaat 

reglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval 

verwachten we dat je zelf het internaat reglement goed leest, ermee akkoord 

gaat en het naleeft. 
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Deel 1 – Pedagogisch project 
 

missie 
De wereld waarin we leven is boeiend/snel en is steeds in verandering. Wij 

willen jongeren voorbereiden en ondersteunen naar jongvolwassenen. Hoe 

kunnen we jongeren helpen om de juiste en eigen keuzes te maken? Hoe 

kunnen we van hen sterke en zelfstandige wereldburgers maken die 

voldoende weerbaar zijn? We willen hen ook opvoeden tot burgers die 

respect hebben voor mens en natuur. We willen hen leren om dankbaarheid 

hoog in het vaandel te dragen. De kracht van het internaat vatten we samen: 

ik word ik door wij. Onze bezieling is dat we willen dat ze hun eigen proces in 

handen nemen en levenslang leren als drijvende kracht ervaren in alles wat 

ze doen.  

visie 

Ons internaat is een christelijk internaat 
Het christelijk opvoedingsproject van de zusters van Berlaar “Hart van God op 

aarde” wordt gehanteerd. De volledige tekst kan je nalezen  www.zusters-

berlaar.be 

Ons internaat heeft een dubbele functie 
Wij werken opvoedingsondersteuning, de ouders zijn 

onze belangrijkste partner. Wij werken ook nauw samen met de school i-

MaS/CLB en andere netwerken.  Wij werken nauw samen met internaat 

KJ,omdat wij tot dezelfde scholengroep horen. 

Wij zijn sterk in studiebegeleiding en studie ondersteuning. 

 

  

http://www.zusters-berlaar.be/
http://www.zusters-berlaar.be/
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Pedagogisch kader internaten : 4 doelen 
 

Fysieke en emotionele veiligheid. 
Veiligheid is de basis om zich goed te kunnen voelen. Vanuit de veiligheid zal 

de interne zich durven laten zien. Hij kan vertrouwen op een betekenisvolle 

volwassene die hem helpt en ondersteunt. Korte gesprekjes, een 

schouderklopje kunnen een wereld van verschil maken.  

Ook de infrastructuur/voeding een goed preventiebeleid zijn voor ons van 

primair belang.  

persoonlijke ontwikkeling 
Internen komen elk uit hun eigen context(thuis). Ze hebben elk een 

verschillende opvoeding meegekregen. Kortom, internen starten niet gelijk. 

Dit maakt dat we vooral het individueel proces van de interne bewaken. Wat 

heeft hij nodig om te groeien, vanwaar komt de weerstand en wat kunnen we 

betekenen als internaat. We doen gerichte observaties adv executieve 

functies (dit zijn de functies die nodig zijn om een taak tot een goed einde te 

brengen) Wij observeren/bespreken en rapporteren dit met internen en 

ouders. Zo bevorderen we de groei. Ook de groep zal maken dat de 

individuele groei bevorderd wordt. Het is in contact met anderen dat je groeit. 

Studeren: Enerzijds scheppen wij een duidelijk klimaat van afspraken/ regels 

voor al de internen en  anderzijds bieden we  studieondersteuning en 

studiebegeleiding op maat van de interne. 

 

Sociale vaardigheden 
Internaat is de plek bij uitstek waar je leert om "vaardig" met elkaar om te 

gaan. In het contact met anderen zal de interne zichzelf beter leren kennen 

en leren hoe te functioneren in groep. Wij ondersteunen dit proces door het 

aanbieden van educatieve spelen/ samenwerkingsspelen. We doen 2-

wekelijks een groepsgesprek, waar de interne op een juiste manier leert om 

taal te geven aan wat er in hem/haar omgaat. Wat heb ik nodig van de groep, 

wat stoort mij. Het internaat is het nieuwe veld waarop gespeeld wordt. Het 

zijn nieuwe uitdagingen. Welk zijn de groepsdynamieken en wat is de taak van 

de opvoeder hierin. Samenleven in groep zal in elke leeftijdsfase een 

belangrijke rol spelen. Pubertijd en zich afzetten tegen/grenzen 

opzoeken/spiegelen...het is dynamisch en het vraagt expertise. Voor jongeren 

met gedragsmoeilijkheden zal extra zorg en/of duiding nodig zijn, zodat we 

de groep als helpend en niet als bedreigend zien. 

Waarden en normen 
Onze laatste pijler is de saus op de maaltijd. Op welke manier kijken we naar 

jongeren. Zijn we als opvoeder echt/congruent en aanvaarden we de interne 

zoals hij is (niet altijd het gedrag) Deze basishouding is nodig om jongeren op 

te voeden. 

Wij zijn een Christelijk internaat. Vanuit ons geloof proberen we waarden als 

naastenliefde, dankbaarheid, respect voor elkaar en het milieu hoog in het 

vaandel te dragen. Wij vieren belangrijke kerkelijke Hoogdagen: Kerst, Pasen,. 

Wij maken tijd voor stiltemomenten en bewustwording. Wij zetten ons 

vrijwillig in voor onze naaste op internaat en ook voor de minder bedeelden 

in de maatschappij. Wij staan ook open voor internen met een andere religie 

in een geest van respect en gastvrijheid voor de verschillen en de raakpunten. 
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Beleidsverklaring inzake welzijn 

 
 
De inrichtende macht en de directie van Internaat I-Mas verklaren dat zij zich bij het voorbereiden en 
uitvoeren van het algemeen beleid zullen laten leiden door de volgende uitgangspunten: 
 
1.  Het internaat streeft naar optimale leef- en werkomstandigheden waardoor de  

 veiligheid en de gezondheid van het personeel en de internen zoveel mogelijk  
 worden gewaarborgd en het welzijn van iedereen wordt bevorderd. Daarnaast  
 voert het internaat een bewust milieubeleid.  

2.  Ten aanzien van de internen zal het internaat personeel een voorbeeldfunctie 
 vervullen, om hen zo een gezonde, hygiënische, veilige en milieubewuste  
 levenshouding bij te brengen.   

3.  Het welzijn- en milieubeleid zullen een gelijkaardige plaats innemen als het  
 financieel, economisch, pedagogisch, onderwijskundig en sociaal beleid van het  
 internaat. Bij alle beslissingen en bij de dagelijkse gang van zaken zal de aandacht  
 voor veiligheid, gezondheid en milieu een hoge prioriteit hebben. 

4.  De doelstellingen van het welzijn- en milieubeleid zullen aan personeelsleden,  
 internen, ouders duidelijk kenbaar worden gemaakt.  

5.  Door het voeren van een actief preventiebeleid zal het internaat ernstige  
 inspanningen leveren op vlak van de bewustmaking van bestaande risico’s en een  
 veilig gedrag nastreven. 

6.  Het internaat zal regelmatig besprekingen voeren met de bevoegde overlegorganen  
 en verschillende beleidsniveaus in zake preventie, hygiëne, gezondheid, welzijn om  
 dit steeds te waarborgen. 

7.  Noch vanwege de personeelsleden, noch vanwege de internen duldt de directie  
 gedragingen die kunnen beschouwd worden als pesten, ongewenste seksuele  
 benadering en/of geweld. 

 
 
Opgemaakt 1 september 2022 
 
Inrichtende Macht                Beheerders internaat 
 
  Luc Valkenborg          Kristien Martens, Hedwig Vanlangenaeker 
  

De beleidsverklaring kan men te allen tijde ad valvas inkijken (locatie: vergaderplaats gelijkvloers – 
internaat)  
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Deel 2 - Reglement 
 

Het internaat als leergemeenschap 
 

Organisatie van de studie 
Wij zetten in op studie coaching. Internen van 1-2 studeren op hun kamer of 

in een gemeenschappelijke ruimte. Er is een opvoeder die begeleidt/coacht 

en ondersteunt. Internen van 3-4-5-6 studeren op hun kamer, maar worden 

van nabij opgevolgd en gecoacht door de aanwezige opvoeder Internen 

krijgen na 1 maand een observatiefiche van de executieve vaardigheden. 

Tussentijds en op het einde van het schooljaar wordt er een evaluatie gedaan 

van het proces. (Zie visietekststudie coaching.) 

 

Opvolging van de resultaten 
Elke opvoeder heeft een inlog op Smartschool en kan de resultaten van de 

internen opvolgen. Bij tekorten/onduidelijkheden wordt er met de leerkracht 

contact genomen. Ouders worden steeds in cc gezet. Al onze internen zijn 

verbonden aan de school I-MaS, reglement en afspraken school zijn ook geldig 

voor het internaat. 

Internen van 1/2/3/4hebben een i-Pad van de school. Ook op internaat 

kunnen die gebruikt worden; De opvoeder bepaalt welke apps gebruikt 

kunnen worden en heeft zicht op hetgeen de interne doet. 

Internen van 5/6 hebben een laptop van school. Ook hier kan de opvoeder in 

het belang van de interne bepaalde regels opleggen. 

 

Contact met ouders, de school, CLB, … 
In het kader van een integraal zorgbeleid engageren school, CLB 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. 
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Het internaat als leefgemeenschap 

 

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 na 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 dan moet volgen. 

Het internaat is open op maandag tussen 7u45 en 8u40 om de koffer op de kamer te kunnen plaatsen. 

Op vrijdag is het internaat open om 15u30 om je valiezn op te halen, er is geen toegang tot de kamer mogelijk 
op vrijdag. 

 

Afwezigheid 

 
De algemene regel is dat je ouders steeds het internaat verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de 
afwezigheid te voorzien, dan breng je ons vooraf schriftelijk op de hoogte OP MAANDAG. De beheerder dient 
ook toestemming te geven voor de gevraagde afwezigheid van de intern. Bij onvoorziene afwezigheid delen 
je ouders de reden zo vlug mogelijk mee.  
De terugkeer op het internaat is ten laatste om 21u00, zoniet blijf je thuis overnachten. Er wordt verwacht 
dat je gegeten hebt, als het avondeten in je afwezigheid valt. 
Als je afwezig bent, vervallen ook de activiteiten op het internaat b.v. douchen, activiteit, studie, ... 
 

Afwezigheid bij ziekte 
 
Je dient steeds zo snel mogelijk de begeleiding of de internaat beheerder via mail of telefonisch van je 

afwezigheid op de hoogte te brengen.  Vervolgens dien je: 

 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. (zie bijlage 5) 

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; 
 
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 geantidateerd 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 

b.v.. 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 het 
internaat bent.  

Als je omwille van eenzelfde medische behandeling verscheidene 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 internaat 
beheerder, één enkel medisch attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd wordt door 
een verklaring van de ouders. 
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Van rechtswege gewettigde afwezigheid 
 
De van rechtswege gewettigde afwezigheden in de school (b.v.. huwelijk, begrafenis,…) gelden ook als een 
gewettigde afwezigheid op het internaat, mits voorafgaande schriftelijke verwittiging. 

 

Afwezigheid om een andere reden 
 
Voor andere afwezigheden dan wegens ziekte of van rechtswege gewettigde afwezigheden heb je de 
toestemming van de internaatsbeheerder nodig. Je hebt dus geen recht op andere afwezigheden (b.v.. om 
persoonlijke reden). Als je de toestemming krijgt, moet je wel steeds vooraf een schriftelijk 
verantwoordingsstuk laten afgeven door je ouders. Het is de internen verboden het internaat te verlaten 
zonder de toestemming van de internaat beheerder.  

Internen van 1/2/3 worden steeds door hun ouders opgehaald in de loop van de week. Internen van 4/5/6 
kunnen ook met het openbaar vervoer naar huis gaan. 

Ben je aangesloten bij een sport- of andere vereniging en heb je wekelijks op een vast tijdstip training, les of 
een andere bijeenkomst tijdens de internaatsuren, dan krijg je toelating bij het begin van het schooljaar om 
op die afgesproken tijdstippen het internaat te verlaten, mits schriftelijke vraag van je ouders. Ouders halen 
hun kind op. 
 
Andere afwezigheden van éénmalige aard (b.v. op woensdagnamiddag) meld je ook op maandag aan de 
internaat beheerder met een briefje van de ouder(s)/mail via smartschool/ 
 

 
Op vrije dagen verblijven de internen NIET op internaat. B.v. heeft een intern een vrije dag op woensdag, 
dan gaat hij dinsdag na school naar huis en komt hij op donderdag terug naar het internaat. 
 

 
De 4de( 10 beurtenkaart), 5de en 6de jaars krijgen de toestemming om woensdagnamiddag het internaat te verlaten 
tot 16.30 uur. 
De internen dienen hiervoor een schriftelijke toestemming van de ouders te hebben. De toestemming is 
geldig voor de rest van het schooljaar. 
 De regels van het internaat blijven gelden, bij inbreuk b.v. roken, gebruik van alcohol en/of drugs …zal er 
gesanctioneerd worden. 
 
Een vrije namiddag begint om 12u10 en duurt tot 16u30.  
Internen geven op maandag aan of zij gebruik maken van dit privilege.  
 
Bij spijbelen op internaat zullen de ouders meteen verwittigd worden en in overleg met de school zal er een 
plan uitgewerkt worden tot remediëring, een tuchtmaatregel wordt niet uitgesloten.  
 
Internen mogen de campus NIET verlaten gedurende de week. Niet ’s morgens na het ontbijt, ’s middags of 
na schooltijd. Elke overtreding kan gesanctioneerd worden. 
 

Toegang tot het internaat  
 
In normale omstandigheden begint een schoolweek op maandagmorgen met de kans je koffer naar je kamer 
te brengen op maandag van 7u30 tot 9u00. Als je kamer in orde is, vertrek je meteen naar school. Ouders 
hebben dan ook toegang tot de kamer. Het is niet de bedoeling om op andere kamers rond te hangen en te 
gaan kletsen. 
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Je brengt geen andere leerlingen of vrienden naar het internaat. 
Op vrijdag is het internaat open van 15u30 tot 16u30 om je koffer op te halen. Er is geen toegang mogelijk 
om dan naar je kamer te gaan. 
 
De ouders voorzien zelf het vervoer van en naar het internaat op maandagmorgen en vrijdag na school.  
 
Er is geen bezoek toegelaten tijdens de week, u kan altijd een afspraak maken met de begeleiding of directeur 
voor een persoonlijk onderhoud indien nodig. 
 
Bij een vrije dag verblijven de internen al de dag ervoor niet meer op internaat uitz. op maandag. 
Zij komen terug op internaat de dag na de vrije dag b.v. de intern heeft een pedagogische studiedag op 
woensdag, dit betekent dat de intern op dinsdag na school naar huis gaat en op donderdag na school terug 
naar het internaat gaat. 

 
Mogen wij vragen aan de ouders op tijd hun kinderen te komen afhalen. 
 

 

Leefregels 

Een van onze belangrijkste bekommernissen in de opbouw van onze leefgemeenschap is de vorming tot 
respect: zorg en respect voor het eigen materiaal en de bezittingen van anderen en voor de internaat 
omgeving, je mede-internen en begeleiding. 

In het begin van het schooljaar zal bij het inhuizen een staat van de kamer opgemaakt worden.  Deze zal door 
de ouders, de intern en het internaat ondertekend worden.  Bij het uithuizen zal deze staat opnieuw 
opgemaakt worden.  (zie bijlage 6) 

Bij beschadiging van het materiële zal een vergoeding aangerekend worden. 

Bij diefstal van voorwerpen kan het internaat niet verantwoordelijk gesteld worden. 

Niet alleen respect voor het materiële, maar ook een fundamenteel respect voor de menselijke waardigheid 
is van essentieel belang. Dit respect zal men tonen in gedrag, kapsel, kledij, taalgebruik … 

(Cyber)pesten, onder welke vorm dan ook, wordt op internaat niet getolereerd. En zal dan ook streng 
gesanctioneerd worden. 

Bij inbreuken op dit vlak zullen, naargelang de ernst van de feiten, ordemaatregelen en/of tuchtmaatregelen 
worden genomen. 

Het internaat formuleert ook aan alle internen de verwachting dat zij signaleren aan de begeleiding wanneer 
zij getuige zijn van problemen op dit vlak. 

 

Kledij – voorkomen – hygiëne  
 
We hanteren op internaat dezelfde kledingregels als op de school van I-MaS.  Dit betekent: 

● gepaste kledij laat geen ondergoed zichtbaar en ook geen te groot decolleté 
● gepaste kledij houdt in dat je schouders of je buik of je rug niet bloot zijn. Crop tops tot 1cm. 
● je kledij en kapsel is smaakvol en veilig en mag niet uitdagend of aanstootgevend zijn ten opzichte 

van andere internen en de begeleiding 
● je kledij is aangepast aan een internaatsomgeving: opzichtige kledij met uitdagende opdruk, slogans 

of accessoires horen daar niet thuis.  Ook bv. een hanenkapsel zien we liever niet. 
● je draagt geen strandkledij 
● piercings zijn enkel in het oor toegelaten. 
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De begeleiding zal oproepen tot het wijzigen van je dresscode als de grens overschreden wordt bv. te korte 
rokjes, te korte shorts, crop tops… Als je twijfelt, vraag dan even de toestemming van de internaat beheerder 
Schoeisel is te allen tijde verplicht. ’s Avonds draag je  pantoffels en een kamerjas als je de kamer verlaat. 
 
Een pet of kap kan zeker niet in de binnenruimtes. Bij piercings, tatoeages of oorbellen wordt een 
toestemming gevraagd aan de internaat beheerder die dit kan weigeren. 
 
Dagelijks lucht je je kamer en zorg je voor de orde. Je houdt je kamer ook netjes. Opruimen behoort tot één 
van jouw verantwoordelijkheden. Je houdt je aan de internaatsafspraken rond orde en netheid b.v. lakens 
gaan verplicht mee naar huis minstens om de 3 weken en voor elke schoolvakantie.  De begeleiding zal je 
hier tijdig van op de hoogte brengen. 
Het onderhoudspersoneel van het internaat onderhoudt de gemeenschappelijke ruimtes, maar we 
verwachten wel van je dat je die ruimtes netjes achterlaat en respect hebt voor het gemeenschappelijk 
materiaal. Bij schade veroorzaakt door de intern zal een vergoeding aangerekend worden. 
Regelmatig wordt de kamer gepoetst door de intern zelf. 
 
Schade (ook als er iets ontbreekt) meld je onmiddellijk aan een verantwoordelijke. 
 

 

Persoonlijke bezittingen 
 

Het internaat is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde voorwerpen (GSM, laptop, 
geluidsinstallatie, fiets...). Om verlies of diefstal te voorkomen vragen wij alle kledingstukken te voorzien van 
je naam en in alle boeken, schriften, op tekengerei, rekenmachine... enz. je naam voluit en onuitwisbaar te 
schrijven.  

Uit veiligheid kunnen schoolmaterialen (laptop, fototoestel …) op vrijdag in bewaring gegeven worden tot als 
de koffer afgehaald wordt. Stop deze spullen dus niet in je koffer! 

Je voorziet je valies of koffer van een stevig slot.  

Sluit steeds je fiets! Breng alleen het nodige zakgeld mee naar het internaat en breng geen dure spullen mee. 

Gevonden voorwerpen breng je bij de begeleiding, de eigenaar kan bij hen de voorwerpen afhalen.  

Diefstal, kopen en/of verkopen van eender welk product is ten strengste verboden en wordt gesanctioneerd. 

Bij het gebruik van eigen fiets/brommer/auto dienen de voorwaarden van het internaat gerespecteerd te 
worden, de begeleiding zal je op de hoogte brengen.  
 

Doorzoeken van de kamers  

De directie en de begeleiding behouden zich het recht voor om, in geval van een ernstig vermoeden van 
overtreding van het internaat reglement, de kamers te controleren en te onderzoeken. 

De begeleiding zal dagelijks de kamer controleren op hygiëne, orde en netheid. Bij het verlaten van de kamer 
’s morgens, dient zij opgeruimd en netjes achter gelaten te worden. De begeleiding heeft het recht om 
sancties uit te spreken als niet aan deze regel wordt voldaan. 

Omwille van de privacy en om diefstal te voorkomen, is het ten strengste verboden om zonder toestemming 
van de begeleiding op andermans kamer te gaan. 
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Men heeft geen enkel verworven recht op een bepaalde kamer, ten allen tijde kan er van kamer gewisseld 
worden (de reden en keuze worden uitgesproken door de internaat beheerder). 

 

 

 

GSM 
Per leefgroep worden er afspraken gemaakt mbt het afgesloten opbergen van de GSM. 
Bij het overtreden van deze afspraken kan de begeleiding de GSM in verzekerde bewaring nemen voor 
onbepaalde tijd.  
 
Bij het meebrengen van meerdere GSM’s zullen deze meteen in verzekerde bewaring genomen worden voor 
onbepaalde duur, er is dan voorlopig geen gelegenheid meer om te telefoneren tot nader order van de 
begeleiding. Enkel je ouders kunnen deze GSM’s ophalen. 

 

Alle elektrische toestellen moeten een CE-label hebben. 
 
Een bureaulamp, radio, scheerapparaat, lader voor GSM zijn toegelaten. 
Toestellen zoals een PSP, draagbare DVD-speler, TV, … alsook zakmes, zaklampen, steekvoorwerpen zijn niet 
toegelaten. 
Om veiligheidsredenen laten we geen elektrische toestellen zoals verwarmingstoestellen, waterkokers, 
koelkast, koffiezetapparaten, elektrische dekens, spiraalverwarmers, spots, … toe op de kamer. Uitzondering 
is een ventilator, dit kan alleen met toestemming van de internaat beheerder. 
De begeleiding kan altijd andere meegebrachte toestellen en voorwerpen verbieden omwille van de 
veiligheid.  
 
Als het verblijf op het internaat toch het gebruik noodzaakt van andere dan toegelaten toestellen, moet je 
voorafgaandelijk een schriftelijke toestemming vragen aan de internaatbeheerder. De aanwezigheid van niet 
toegelaten toestellen of voorwerpen op de kamer kan aanleiding geven tot de onmiddellijke verwijdering en 
de inbeslagname tot het einde van het schooljaar. 
 
Het internaat zelf doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. We verwachten 
van je dat je die inspanningen eerbiedigt. Als je merkt dat er materiaal van het internaat stuk is, verwittig je 
onmiddellijk je opvoeder. Defecten aan lampen of stopcontacten probeer je nooit zelf te herstellen. 
 
Verder dienen de internen ervoor te zorgen dat ze bij het verlaten van de kamer de lichten hebben uitgedaan 
en de adapters/ laadkabels uit de stopcontacten hebben gehaald. 
 

Fietsenstalling (onder de K-blok) 
Het internaat beschikt over een fietsenstalling. De fietsen van de internen dienen op de afgesloten 
aangeduide zone geplaatst te worden. Het internaat is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan de 
fietsen. 
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 Gezondheid 
Ons internaat wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid 
en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken en voor 
het misbruik van genees- en genotsmiddelen. 

 

EHBO 
Ons internaat beschikt over een EHBO-post waarop internen een beroep kunnen doen wanneer ze zich 
onwel voelen tijdens de internaat uren. 

Bij de inschrijving geven de ouders eventuele “gezondheidsproblemen” van hun zoon/dochter door om voor 
een zo goed mogelijke opvang te zorgen. Hiermee bedoelen we alle nuttige informatie i.v.m. eventuele 
fysische, psychische of familiale problemen. Bij “nieuwe” situaties tijdens het schooljaar melden de ouders 
dit ook. Het internaat kan niet aansprakelijk gesteld worden als de nodige medische informatie niet 
meegedeeld werd. 
 
Bij ziekte worden je ouders steeds gecontacteerd. Als je ouders niet bereikbaar zijn, raadplegen we een 
dokter of nemen we contact met de urgentiedienst van het dichtstbij zijnde ziekenhuis indien nodig. 
Het is wenselijk dat je altijd je identiteitskaart bij je hebt.  
 

Geneesmiddelen 
We kiezen op ons internaat voor nultolerantie over medicatie. Er wordt aan de intern geen medicatie 
gegeven. 

Wel kan het internaat, na toestemming van de ouders met het ondertekenen van het daarvoor bestemde 
formulier, de intern Dafalgan/paracetamol toedienen. (zie bijlage 1) 

Toch kan het gebeuren dat een intern medicatie moet nemen, b.v. omdat zijn antibioticakuur nog niet 
afgelopen is of omdat hij elke dag een pilletje (voor ADHD, diabetes …) moet nemen. 

Het internaat gaat enkel over tot het toezien op het toedienen van medicatie, nadat we een attest van de 
behandelende arts gekregen hebben met de nodige dosis, frequentie en tijdspanne.  

Ouders dienen ons correct op de hoogte te brengen van elke medicijninname van hun kind. 

Bij de inschrijving wordt er een formulier overhandigd (bij noodzakelijke medicatie) dat na consultatie van 
een arts, ingevuld dient bezorgd te worden aan de beheerder van het internaat.  

 

Roken en andere genotsmiddelen  

Vanuit de zorg voor veiligheid en een gezondheids- en milieubewuste opvoeding enerzijds en omdat roken 
op openbare plaatsen (schooldomein) bij wet verboden is anderzijds, opteert het internaat voor een totaal 
rookverbod en een duidelijke sanctie bij overtreding tijdens de internaatsuren.  

Het betrappen op roken, maar ook het meebrengen van rookgerief, e-sigaretten, shisha-pennen en 
aanverwanten b.v. shisha-pennen, aanstekers, lucifers, sigaretten, tabak,viltjes … alsook kaarsen, 
wierookstaafjes … worden meteen gesanctioneerd. Het kan gaan om een straf- of tuchtmaatregel (tijdelijke 
of definitieve schorsing). 

De internaat beheerder kan oordelen dat de intern zo snel mogelijk het internaat dient te verlaten. 

De aangepaste strafmaatregel wordt individueel bepaald conform de ernst van de overtreding. Een 
tuchtmaatregel wordt altijd uitgesproken door de internaat beheerder, de directie van de betrokken school 
wordt op de hoogte gebracht. 
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Alcohol- en drugsbeleid 
Ons internaat wil ook bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken en voor het misbruik 
van genees- en genotsmiddelen. Alcoholische dranken (ook lege flessen of blikjes) zijn niet toegelaten.  
Wie zich in beschonken toestand op het internaat bevindt of toekomt, wordt onmiddellijk opgehaald door 
de ouders en wordt gesanctioneerd. 

Sommige genotsmiddelen zijn door de wet verboden. Ze kunnen een ernstig gevaar voor je gezondheid en 
die van je mede-internen betekenen. Op ons internaat zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en 
het verhandelen van legale en illegale drugs/drank dan ook strikt verboden en worden streng gesanctioneerd 
met een tijdelijke of definitieve uitsluiting. Vanuit haar opvoedende opdracht voert het internaat terzake een 
preventiebeleid. Wij nodigen alle betrokken partners uit aan dit beleid mee te werken. 

Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te raken door drank/drugs, dan zal het internaat een 
hulpverleningsaanbod doen als je op het internaat mag blijven. Dit neemt echter niet weg dat we toch 
conform het orde- en tuchtreglement (zie hoofdstuk 4) sancties nemen wanneer je niet meewerkt met dit 
hulpverleningsaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je anderen bij druggebruik 
betrekt. In zulke gevallen is het niet uitgesloten dat we de politie betrekken in uitvoering van het protocol 
van samenwerking dat het internaat heeft met politie en parket en dat er een tijdelijke/definitieve schorsing 
van het internaat volgt. 

Als je weet hebt van de aanwezigheid van drank/drugs in het internaat, dan verwachten we van jou dat je dit 
meldt opdat de directie het nodige kan doen om de verspreiding te voorkomen. 

Bij afwijkend gedrag worden er, zoals voor andere inbreuken op het internaatsreglement en naargelang de 
ernst van de feiten, ordemaatregelen en/of tuchtmaatregelen genomen. 

 

Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag 
(Cyber)pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag worden op internaat niet getolereerd, ze vormen een 
hypotheek op het welzijn en welbevinden van internen. Daarom kan systematisch vijandig gedrag (onder om 
het even welke vorm) tegenover steeds dezelfde leerling die geïsoleerd wordt en geen weerstand kan 
bieden, op geen enkele wijze aanvaard worden! 
 
Wie het slachtoffer is van pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag op internaat kan dit best meteen 
melden aan een opvoeder of de de beheerder. Samen met de intern zoeken we dan een oplossing voor de 
problematiek. 
 
We verwachten dan ook dat je pestgedrag signaleert wanneer je er getuige van bent. 
Als je een mede-intern pest zullen we onmiddellijk ingrijpen. Bij inbreuken op dit vlak zullen, naargelang de 
ernst van de feiten, ordemaatregelen en/of tuchtmaatregelen worden genomen. 
In geval van ernstig cyberpesten wordt aangifte gedaan (van provider over politiedienst tot Federal Cyber 
Crime Unit) 
 
Wij rekenen erop dat je elke vorm van discriminatie of racisme (op basis van uiterlijk, afkomst, gezondheid, 
overtuiging, seksuele geaardheid, aanleg, …) vermijdt. 
Het is ieders verantwoordelijkheid om dit te voorkomen en te signaleren of zelfs in te grijpen wanneer je er 
getuige van zou zijn. 
 

Veiligheid 
 
In het kader van de veiligheid treft het internaat maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding 
en evacuatie, het onderhoud van veilige elektrische installaties, de voortdurende inspanningen om defecten 
en storingen te vermijden en op te sporen zodat ze hersteld kunnen worden. Het spreekt voor zich dat 
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iedereen deze inspanningen respecteert en dat iedereen zich mee inzet om de veiligheid op school en 
internaat te bevorderen. 

Het school- en internaat gebouw werd op verschillende plaatsen uitgerust met branddetectieapparatuur en 
om, in geval van brand, de aanwezigen te alarmeren en te bevelen het gebouw te verlaten, werd een 
alarmsysteem geïnstalleerd. Elke kamer beschikt ook over een rookdetector. 

Het alarmsignaal onderscheidt zich van alle andere signalen en is overal in het gebouw hoorbaar. Per gebouw 
en per verdieping zijn drukknoppen geplaatst. Om ze te kunnen bedienen, moet eerst een 
beschermvenstertje worden ingedrukt. 

Het spreekt voor zich dat deze drukknoppen en de brandblusapparaten enkel mogen gebruikt worden in 
geval van brand. Elk ongepast gebruik van deze voorzieningen hypothekeert en schaadt de veiligheid van alle 
aanwezigen in het gebouw en is bijgevolg een hoogst onverantwoord en ontoelaatbaar gedrag en zal dan 
ook gesanctioneerd worden. 

In samenspraak met de brandweer werden gedetailleerde evacuatieplannen uitgewerkt voor alle lokalen van 
het gebouw, werden de evacuatiewegen extra gemarkeerd door noodverlichting en veiligheidssignalisatie 
(pictogrammen). De begeleiding zal die aan het begin van het schooljaar bij de voorbereiding van de 
aangekondigde evacuatie-oefening grondig met je doornemen. 

Enkele keren per jaar houden we een evacuatieoefening met internen en begeleiding. Van elke intern wordt 
verwacht dat hij met de nodige ernst hieraan meewerkt en de gemaakte afspraken strikt respecteert. Een 
goede voorbereiding kan levens redden bij een eventuele brand.  
 
Om de evacuatiewegen niet te blokkeren, kunnen boekentassen in de gangen, enkel worden achtergelaten 
op de afgesproken en daartoe gemarkeerde plaatsen. 
 
Van jou verwachten we dat je  

● De inspanningen van het internaat eerbiedigt, door de gebouwen en materialen te respecteren en 
afspraken over gebruik ervan na te leven  

● Constructief deelneemt wanneer je medewerking gevraagd wordt b.v. evacuatieoefeningen 
● Je waar mogelijk actief deelneemt om de veiligheid op internaat te bevorderen (o.m. door risicovol 

gedrag van jezelf of van medeleerlingen te vermijden) 
● Defecten en storingen signaleert 
● Adapters en laadkabels van GSM, laptop, uittrekt bij het verlaten van de kamer 
● De lichten uitdoet bij het verlaten van de kamer 

 
Een bewuste en halsstarrig onverantwoorde houding t.o.v. de veiligheid kan aanleiding zijn voor orde- en 
tuchtmaatregelen. 
 
Het internaat beschikt over camerabewaking, enkel in de gangen, ter ondersteuning van het 
veiligheidsbeleid. 
Deze camera’s zijn bedoeld voor intern gebruik en kunnen enkel door bevoegden bekeken worden.  
 

  

 

Omgangsvormen 
 
Tijdens het verblijf op het internaat heb je vooral te maken met de beheerder, je opvoeders, je mede-
internen, het keukenpersoneel en de mensen van het onderhoud. Tegenover al die mensen ben je voornaam 
en beleefd. Je neemt een correcte houding aan tegenover de directie, leerkrachten, opvoeders of andere 
mensen waarmee je tijdens de internaat tijd kan te maken hebben.  
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Denk eraan dat bij een uitstap of een activiteit buiten het internaat een groep vlugger opgemerkt wordt dan 
een individu en dat je dus extra op je gedrag en taal moet letten. Wij verwachten dat je steeds een verzorgde, 
beschaafde taal gebruikt, zowel met je mede-internen als met je begeleiding of andere gesprekspartners. 
 
Het is vanzelfsprekend dat je goede contacten legt, hebt en onderhoudt met je mede-internen.  
Vriendschappen en relaties vragen tact en discretie. Publieke intimiteiten op het internaat storen de 
groepssfeer: knuffelen, kussen en andere lichamelijke contacten zijn een uiting van genegenheid die storend 
zijn in gezelschap.  
Bovendien vraagt intimiteit om een eigen sfeer en plaats en dat is niet het internaat. Omwille van het 
gemengd internaat is dan ook elk lichamelijk contact tussen jongens en/of meisjes onderling strikt verboden 
en er wordt gevraagd om hier je verantwoordelijkheid in te nemen. Bij inbreuk zullen er sancties genomen 
worden. 

 

 Respect voor milieu en materiaal 
 
Een van onze belangrijkste bekommernissen in de opbouw van onze leefgemeenschap is de vorming tot 
respect: zorg en respect voor het eigen materiaal, voor de bezittingen van anderen en voor de internaat 
omgeving.  

Wanneer je moedwillig schade toebrengt aan materieel van het internaat of van een medeleerling, vallen de 
herstellingskosten of de schadeloosstelling volledig ten laste van je ouders. Vandalisme treft niet alleen het 
internaat als instituut, maar ook je mede-internen. Wie vandalisme pleegt, betaalt altijd de 
herstellingskosten met een minimum van € 25,00. 
Het houden van huisdieren op het internaat is niet toegelaten. 
 

 Maaltijden 
 
Het internaat verstrekt maaltijden, wij werken hiervoor samen met een traiteur. De kwaliteit van het 
cateringgebeuren wordt permanent bewaakt, want gezonde voeding in ons internaat is essentieel. 
 
Het internaat voorziet 4 maaltijden per dag. Ontbijt, lunchpakket, 4-uurtje en avondmaal. 
 
’s Avonds krijgen alle internen een warme maaltijd (soep – hoofdgerecht – dessert). 

Internen brengen een eigen drinkbus mee die ze kunnen vullen met water voor bij het lunchpakket. Er 
wordt slechts 1 flesje water voorzien per intern/per dag. 

 

Enkele regels van de Cafetaria  

De algemene en/of specifieke regels van de groep blijven te allen tijde gelden. 

Kom altijd op tijd, na de les komt iedereen meteen naar de cafetaria. Als je de klasorde hebt, inhaalles of 
een studie-uitstap hebt waardoor je niet of niet tijdig aanwezig kan zijn, moet je mondeling toestemming 
gevraagd hebben aan je opvoeder. 

Wees beleefd aan tafel! Knoei niet met het eten en eet op wat op je bord ligt. Eet met mes en vork. Wees 
dankbaar voor wat je krijgt en heb respect voor degene die het klaarmaakte. 

Je neemt nooit eten mee naar buiten en je brengt ook geen eigen voeding mee naar binnen. We verlaten 
samen de cafetaria en ‘s morgens mag je na het belsignaal naar buiten gaan. 
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Als je een afwijking wenst van het normale aanbod b.v. vegetarisch eten, glutenvrij, diabetisch, geen 
varkensvlees, … gelieve dit bij de inschrijving te melden aan de verantwoordelijke van het internaat. Wie 
aan de ramadan wenst deel te nemen willen we in de mate van het mogelijke hierin meegaan. Altijd zal er 
een gesprek plaatsvinden met ouders en interne. 

Er is voldoende eten beschikbaar op het internaat, het is dus niet nodig om extra eten mee te brengen naar 
het internaat. Een snoepje/koek of wat frisdrank kan, maar overdrijf niet. 

 

 Privacy  
 
 
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 als 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 als 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. 
 
 

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. 

 

1. Begeleidingscontract 

 
Wanneer je gedrag de internaatswerking, het leer- of vormingsgebeuren hindert of in gevaar brengt of 
wanneer je jezelf 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 
gesprekken 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. Ordemaatregelen 

• Als je de internaat werking hindert, als de begeleiding evalueert en van oordeel is dat het gedrag 
van een intern moet worden bijgestuurd b.v.wanneer men zich onvoldoende inzet, zich storend 
gedraagt in de groep, gemaakte afspraken niet naleeft, kan een ordemaatregel worden genomen. 

• Mogelijke ordemaatregelen zijn: 
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- een verwittiging 
- een notitie in de agenda 
- een opgelegd karweitje ( opruimen , tafels poetsen…) 
- een strafwerk 
- verplichte studie op ontspanningsmomenten 
- verhuizen naar een andere kamer 
- het niet deelnemen aan een activiteit 
- strafstudie 
- tijdelijke verwijdering uit de groep 
- een alternatieve ordemaatregel 
- … 
 

• Deze maatregelen worden genomen door de internaatsbeheerder om te remediëren na overleg met 
de begeleiding. 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. 

 

3. Tuchtmaatregelen 
 
 Als je gedragingen stelt die een gevaar vormen voor de internaat werking, 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. 

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 tov 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 tov mede-internen of begeleiding  

● je eigen veiligheid in het gedrang brengen 

● 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: 

- 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. 
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 Alleen de internaat beheerder 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 tuchtprocedure 
wordt opgestart. De preventieve schorsing duurt dus tot er een tuchtmaatregel wordt uitgesproken 
of de tuchtprocedure wordt stopgezet. 

● Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
- een leefcontract 
- een tijdelijke uitsluiting uit het internaat, 
- een definitieve uitsluiting uit het internaat. 

• Tuchtmaatregelen kunnen alleen worden genomen door een afgevaardigde van het schoolbestuur 
of de internaatsbeheerder. Als die de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het advies in 
van het internaatsteam. 

• Als de gemandateerde van de vzw of de internaatsbeheerder 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 de voorzitter van de beroepscommissie: 

Voorzitter van de beroepscommissie 
vzw SO SQ 
t.a.v. Dhr Luc Valkenborg 
Kuringersteenweg 174 
3500 Hasselt 
 
 

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 
uitmaken 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. 

 

Deel 3 - Informatie 
1. Wie is wie 

Het schoolbestuur (inrichtende macht) 
 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het schoolbestuur is 
verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en dit betekent dat het bestuur de noodzakelijke 
voorwaarden schept voor een goed verloop van het onderwijs. 
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Vanaf het najaar 2020 wordt SECUNDAIR ONDERWIJS SINT-QUINTINUS vzw (afgekort SO SQ vzw) – 
Kuringersteenweg 174 in Hasselt het schoolbestuur van Hast, Virga Jessecollege, Middenschool Kindsheid 
Jesu, Humaniora Kindsheid Jesu, Internaat Kindsheid Jesu, I-MaS school, I-Mas internaat, Vrije Middenschool 
Zonhoven en St.-Jan Berchmansinstituut. De voorzitter van het schoolbestuur is Dhr Luc Valkenborg. 
 
Voor alle scholen is er ook een bestuurscomité dat de schoolwerking van nabij opvolgt.  Van het 
bestuurscomité voor de Campus I-MaS is Jan Van Deuren de voorzitter. 

Overkoepelend voor alle betrokken scholen van SO SQ vzw werd als coördinerend directeur, de heer Tom 
Cox . 

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de scholen en van het schoolbestuur www.sosq.be. 
Voor vragen kun je ook terecht op bestuur@sosq.be. 

 

Directie I-MaS 
 
Algemeen directeur I-MaS: Mevr. Marita Breems 
 
 
 

2. Jaarkalender 

De data met activiteiten van het huidige schooljaar verschijnen regelmatig op onze website en worden 
maandelijks via smartschool meegedeeld. 

 

3. Inschrijvingsbeleid  
De intern wordt ingeschreven voor een volledig schooljaar. Het volledig kostgeld dient ook vereffend te 
worden bij elke afwezigheid zoals ziekte, bezinning, stage, uitstappen, schorsingen, …  

De internen beschikken over een plaats in het internaat en hebben geen recht op een specifieke kamer. 
Tijdens het schooljaar kan de internaat beheerder beslissen om je van kamer te veranderen. 

De beide ouder(s)/voogd tekenen het inschrijvingsformulier en het contract met de financiële 
betalingsvoorwaarden voor akkoord. Beide ouders blijven verantwoordelijk voor het vereffenen van het 
kostgeld. 

Bij manifest en opzettelijke tekortkoming van ouders over hun financiële verplichtingen tegenover het 
internaat, kan de directie beslissen de intern onmiddellijk te schorsen en voor het volgend schooljaar niet 
meer te aanvaarden. 

Als de rekeningen niet vereffend worden binnen de gestelde termijnen en de ouder(s)/voogd hierover geen 
contact zoeken met de beheerder om eventueel afspraken te maken over een aanpassing van de 
betalingsmodaliteiten, zal het internaat overgaan tot het versturen van aanmaningen tot betaling. 

Als de rekening daarna nog niet vereffend wordt tegen de gestelde datum en de ouder(s)/voogd nog geen 
contact met de beheerder hebben opgenomen om een regeling te treffen, zal het schoolbestuur het dossier 
overmaken aan een gerechtsdeurwaarder, die de invordering van het verschuldigde bedrag zal overnemen. 

Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de internaat 
rekening.  Dat betekent dat het internaat beide ouders kan aanspreken tot het betalen van de volledige 
regeling.  Het internaat kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de internaatsrekening.  Als er tussen je 
ouders onenigheid bestaat over het betalen van de internaatsrekening, zal het internaat, op aanvraag, aan 
elk van je ouders een identieke internaatsrekening versturen. Het internaat kan of wil zich absoluut niet 
mengen in afspraken of eventuele onenigheden tussen beide ouders.  Zolang het verschuldigde bedrag niet 
volledig betaald is, blijft, gezien de hoofdelijke aansprakelijkheid, elke ouder het volledige resterende saldo 

http://www.sosq.be/
mailto:bestuur@sosq.be
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verschuldigd.  Uitspraken of vonnissen inzake betalingsregeling tussen gescheiden ouders, mogen niet door 
het internaat beoordeeld worden.  Dit kan enkel door een bevoegde rechtbank. 
 
Het internaat kan bepalen dat een intern meteen het internaat moet verlaten en niet meer kan her instappen 
voor een volgend schooljaar b.v. financiële tekortkoming …  

Ouders worden geacht de nodige achtergrondinformatie mee te geven aan het internaat (b.v. medische, 
psychologische, familiale en/of gedragsproblemen) om een optimale begeleiding te kunnen geven aan de 
intern. Bij nalatigheid hierrond kan het internaat beslissen om de samenwerking met de ouders te stoppen. 
Het internaat zelf beslist of een intern al dan niet kan her instappen in een volgend schooljaar. Ouders 
worden hiervan voor 30 juni van het schooljaar op de hoogte gebracht. 

 

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  
- Inschrijvingsbewijs in de school. 

 

5. Participatie 
De internen krijgen dagelijks de gelegenheid om met de opvoeders te praten en te overleggen over de 
organisatie van diverse activiteiten, studie en ontspanning.  
 

6. Verzekering 
Alle internen zijn kosteloos verzekerd tegen ongevallen die op het internaat, van of naar het internaat of op 
weg van het internaat naar huis gebeuren, met inbegrip van risico’s tijdens de uitstappen of activiteiten.  
De verzekeringspolis dekt alleen de tussenkomst in de onkosten voor geneeskundige verzorging (dokter, 
apotheker, ziekenhuis,).  
Elk ongeval meld je onmiddellijk aan de begeleiding, er zal ook een aangifteformulier ingevuld worden. De 
rekeningen voor medische zorgen en geneesmiddelen moet je eerst aan het ziekenfonds voor terugbetaling 
aanbieden. Het deel van de rekeningen dat het ziekenfonds niet vergoedt, zal de verzekeringsmaatschappij 
uitbetalen. 
Materiële schade (aan kleding, bril, breken van ruiten, GSM’s , laptops…) toegebracht aan medeleerlingen of 
aan schoolgebouwen moeten de ouders vergoeden. Ook de evenuele schade die internen bij een ongeval 
op de weg veroorzaken, valt niet ten laste van de schoolverzekering. Tegen dergelijke risico’s is het raadzaam 
een familiale verzekering af te sluiten. 
 
Je bent verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen op het internaat. Ook tijdens uitstappen blijft de 
schoolverzekering van kracht, op voorwaarde dat die uitstappen door het internaat georganiseerd worden 
en dat zij begeleid worden door een personeelslid van het internaat. 
 
Deze verzekering omvat: de medische en farmaceutische onkosten (voor de verzekerde zelf), de burgerlijke 
aansprakelijkheid van het internaat en de rechtsbijstand. De schoolverzekering dekt nooit stoffelijke schade 
of diefstal, brillen en beugels. 
 
De kosten worden in de eerste plaats vergoed door het ziekenfonds. De verzekering past bij wat het 
ziekenfonds niet dekt. 
 
De verzekering vervalt echter van zodra je zonder toestemming van een personeelslid van het internaat de 
school of het internaat verlaat of bij het zich onttrekken aan het toezicht van de begeleiding van het 
internaat. 
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Alle ongevallen moeten zo vlug mogelijk (binnen de 24 uur) gemeld worden bij de begeleiding van het 
internaat. 

 

 

Dit reglement wordt aan alle ouder(s)/voogd overhandigd ter kennisgeving bij inschrijving of herinschrijving 
van hun kind.  

De beheerder zal een formulier overhandigen waarop de ouder(s)/voogd tekenen voor ontvangst en akkoord 
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