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WELKOM 

In de naam van de directie en van alle opvoeders heten wij je van harte welkom in 

het internaat van Don Bosco Gent. 

Samen willen wij alle kansen scheppen om je met je leeftijdgenoten ten volle in 

deze groep te ontplooien. Je behoort nu tot de derde groep. We hopen dat het een 

mooi jaar wordt en dat je er toffe momenten beleven mag. 

 

De gemoedelijke sfeer, die echt wel typisch is voor een internaat bij Don Bosco, 

kan ons samenleven met elkaar echt deugddoend maken. Daarom zijn drie 

leefhoudingen voor iedereen van de groep enorm belangrijk: 

 

Verbondenheid: Wij als opvoeders proberen op een hartelijke manier met jullie om 

te gaan. We spreken elkaar aan met de voornaam, we hebben tijd en aandacht 

voor mekaar, kortom je kan op ieder moment van de dag (en nacht) bij je opvoeder 

terecht. Hij/ zij probeert echt er voor jou op een vriendelijke en bezorgde manier te 

zijn. Wij geven je ons vertrouwen, we hopen dat dit vertrouwen wederzijds zal zijn. 

 

Vrijheid & verantwoordelijkheid: We verwachten van elkaar dat we doen en eisen 

wat haalbaar en redelijk is. We rekenen daarbij heel sterk op ieders 

verantwoordelijkheidszin. In groep leven brengt echter sommige – soms ongewilde 

– noodzakelijkheden mee. De regels zijn er om het leven voor iedereen te 

vergemakkelijken en een internaat dag praktisch te kunnen organiseren. We 

hopen dat we tot goede afspraken kunnen komen die ook jou méér ademruimte 

kunnen geven en zo tot een goede sfeer komen. 

 

Zingeving: Een Don Bosco Internaat gelooft in de eerste plaats in jullie, de 

jongeren die ons zijn toevertrouwd. We willen proberen telkens nieuwe kansen te 

geven en het gesprek open houden, ook als het soms al eens wat moeilijker loopt. 

We willen ook kansen aanbieden om je als mens te verrijken door een gelovige 

weg met jou te bewandelen. Misschien lijkt dit voor jou niet zo vanzelfsprekend, 

maar wij zijn ervan overtuigd dat een christelijke inspiratie ook nog een uitdaging 

blijft voor jongeren vandaag. We zullen dagelijks een uitdrukkelijk aanbod geven, 

waarvan we je toewensen dat je er ook deugd aan mag beleven. 

 

Verwijzend naar het punt 2.4.1.1.1 van het internaatreglement, willen we er hier 

nog even op wijzen dat deze leefregel een aanvulling is op dit internaatreglement. 

Met andere woorden, voor de internen van deze groep probeert de leefregel het 

internaatreglement concreter te maken en heeft hij dezelfde waarde. 
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HET INTERNAATSLEVEN 

Ieder rekent op respect voor zijn eigen persoon. Dit kan slechts wanneer we op 

een beleefde manier met elkaar omgaan. Het gebruik van de algemene 

omgangstaal, een toelating vragen, verontschuldigingen aanbieden: het zijn 

slechts enkele vormen van wat een leefhouding zou mogen zijn.  
 

Bij Don Bosco is vertrouwen niet zomaar een woord of een slogan. Het gaat echter 

om een wederzijds vertrouwen. Je kan moeilijk verwachten dat je vertrouwen krijgt 

als je zelf niet bereid bent het ook te geven. We verwachten dan ook dat je je 

houdt aan gemaakte afspraken, ook al sta je niet altijd ‘onder toezicht’. Als de 

opvoeder door omstandigheden even afwezig is, is het aan de groep om te tonen 

dat ze hier mee kunnen omgaan. 

Om in een groep te leven kunnen we als begeleid(st)ers niet voldoende 

benadrukken dat stiptheid ook wil zeggen dat je als persoon én als groep op 

vastgestelde momenten én plaatsen aanwezig bent zodat anderen niet nodeloos 

moeten wachten. Niemand vindt dit leuk en het kan bovendien de sfeer grondig 

verpesten. 

Tweemaal per jaar willen we je een internaatrapport meegeven. Het is zowel voor 

jou als voor ons een gelegenheid om eens te reflecteren over je manier van leven 

in onze leefgroep. Met dit rapport willen we je geen punten geven, maar enkel de 

kans bieden om kwaliteiten en werkpunten onder je aandacht te brengen. We 

vinden dit belangrijk voor een positieve groei van de groep 
 

EEN DAG IN ONZE LEEFGROEP 
 

einde schooltijd 

Wanneer je lessen eindigen, (voor leerlingen van DBSDW is dat om 15u40 of om 

16u30), kom je rechtstreeks naar het internaat. Vanaf de schoolbel val je onder de 

verantwoordelijkheid van het internaat. Tenzij je op voorhand andere afspraken 

maakt met je opvoeder en directie, verwachten we dan ook dat je onmiddellijk 

naar het internaat komt. Je zegt een goeiedag tegen je opvoeder, zodat die je 

aanwezigheid kan noteren. Dit is altijd ten laatste om 16u45 gebeurd. Op dat 

moment ontvang je je vieruurtje. 

Leerlingen die met de fiets komen plaatsen deze altijd in de fietsenstalling 

achteraan het internaat. Doe je fiets steeds op slot! 

Het is nooit toegelaten om even naar de handelszaken langs de 

Kortrijksesteenweg te lopen of het terrein zonder afspraken te verlaten. Ook 

“meegaan” met klasgenoten langs de achterkant van het internaat naar de poort 

van de school, is een smoes waar we niet willen in meegaan.  

Voor wie zich hierrond niet aan de gemaakte afspraken houdt, kunnen de 

aangekochte producten door de directie afgenomen worden. Ze worden dan pas 

de vrijdag na school teruggegeven. 
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sport 

We vinden het als internaat belangrijk dat jonge mensen zich ook goed lichamelijk 

kunnen uitleven. Daarom is er – als het weer het toelaat – dagelijks een verplicht 

sportmoment voor alle internen uit het eerste tem. vijfde jaar. Uitzonderingen 

kunnen enkel na afspraak met de opvoeder en omwille van een gegronde tijdelijke 

reden (met doktersattest). Wie niet mag/kan sporten blijft niet in de groep, maar is 

in principe bij één van de sporten (aan de kant) aanwezig. De directie kan 

uitzonderlijk een andere plaats aanduiden. We sporten samen en proberen er 

actief deel te nemen.  

 

Enkele afspraken: 

 er is dagelijks een keuze tussen enkele sporten. Jij kiest die zelf, maar je 

bent steeds bij een sport en opvoeder aanwezig. Je blijft het ganse 

sportmoment bij dezelfde sport 

 de sport duurt van 17u00 tot 17u40. We zorgen ervoor dat we er op tijd 

aanwezig zijn, zodat niemand op ons moet wachten.    

 sporten doen we in aangepaste sportkledij, waarmee we bedoelen dat er 

telkens voor én na de sport omgekleed wordt. Om 17u40 wordt er 

omgekleed zodat iedereen op tijd naar de eetzaal vertrekt. Ook bij warm 

weer houden we bij het sporten ons t-shirt aan en in de badmintonzaal 

dragen we altijd sportschoenen. 

 wie een sport beoefent op de grasvelden doet zijn schoenen uit buiten aan 

de ingang van het internaat. Zo houden we alles netjes en respecteren we 

het werk van het onderhoudspersoneel. 

 we zijn tijdens de sport fair en we laten er iedereen aan bod komen. 

 de opvoeder geeft het eindsignaal van de sport aan, niemand vertrekt op 

eigen initiatief.  

 draag samen met ons verantwoordelijkheid voor het sportmateriaal, laat 

geen ballen rondslingeren en zorg ervoor dat alles terugkomt na de sport.  

 

Wanneer de opvoeder van leefgroep 4 oordeelt dat het weer te slecht is om buiten 

te sporten, is er tot aan het avondeten studie in de eigen leefgroep. 

Hierdoor wordt het programma voor de rest van de avond aangepast. Na het 

avondeten is er een tweede studie. Hierna is er mogelijkheid tot extra sport of vrije 

tijd in de eigen leefgroep. 
 

 

 

avondmaal 

’s Avonds vertrekken we om 18u00 in groep naar de eetzaal voor ons avondmaal. 

We wachten rustig aan de deur van de eetzaal tot de opvoeder teken geeft om 

binnen te gaan. Bij het aanschuiven rekenen we op ieders geduld, respect voor je 
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mede-internen, alle opvoeders én hun afspraken, voor het keukenpersoneel én 

voor het eten dat voor jou werd klaargemaakt.  

Wat we nemen aan de zelfbediening eten we ook allemaal op. Je kan dus beter 

een keer meer naar het buffet lopen dan in één keer een gigantische hoeveelheid 

op je bord te nemen. Neem het juiste aantal beleg per boterham, overdreven beleg 

nemen, daar word je op berispt. Aan tafel wordt er niet met eten gespeeld of 

gemorst. Je blijft ook steeds van andermans plateau en uit andermans bord. We 

nemen plaats aan één van de tafels van onze groep. Samen eten kan gezellig zijn. 

Daarom nodigen we je uit om er ook tijd voor te nemen. Je blijft aan tafel tot je 

opvoeder teken geeft om door te gaan. We vragen je ook uit beleefdheid om in de 

eetzaal je pet af te zetten en je jas uit te doen. Gsm, Mp3-speler,… horen niet thuis 

in de eetzaal. Als we één van die attributen toch zien, kan eender welke opvoeder 

deze bij zich nemen! 

Na het avondmaal wacht je tot één van de opvoeders aangeeft dat je mag 

afruimen. Je laat geen afval achter. Er wordt geen eten, ook geen dessert of fruit, 

meegenomen uit de refter. 
 

studie 

 

De studie in onze leefgroep loopt van 18u45 tot 19u45 en van 20u00 tot 21u00.  

Vooraf heb je voldoende tijd om rond te lopen, zaken te vragen aan mede – 

internen of toiletbezoek. Kijk voor aanvang van de studie je digitale agenda na en 

gebruik je planningsagenda om je studies fatsoenlijk voor te bereiden. 

 

Hieronder volgen enkele belangrijke afspraken ivm de studies:. 

 bij aanvang van de studie gaat iedereen in stilte naar zijn kamer. Zorg er ook 

voor dat je naar het toilet bent geweest. 

 wij studeren altijd met open deur (geen half open deur, niet op een kier). 

 tijdens de eerste studie kunnen er vragen worden gesteld en kan je op de 

laptop/pc/tablet werken. Deze toestellen worden enkel voor schoolwerk 

gebruikt. Misbruik (social media, spelletjes,…) kan niet. 

 je schoolagenda ligt open op de hoek van je bureau samen met alle andere 

zaken die moeten worden ondertekend. Het is niet de bedoeling dat je ’s 

morgens nog allerhande papieren moet laten ondertekenen. 

 als je een vraag hebt, wacht je in je deuropening tot de opvoeder bij jou komt 

of je een teken geeft dat je naar hem mag komen. Je loopt dus niet rond in 

de gangen. Vragen stellen kan in principe enkel tijdens de eerste studie. De 

tweede studie is een stille studie voor de lln ASO/TSO.  

 tijdens de studie ligt je GSM, iPod, iPad, smartphone,… uitgeschakeld op de 

lambrisering boven je bed. Je laptop zit in je kast. Je mag je laptop dus enkel 

uit de kast halen tijdens de eerste studie en ENKEL voor schoolwerk. 

Facebook, Twitter, games of andere vormen van amusement kunnen dus 
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niet. De bureaus op de kamers staan altijd tegen de muur onder je 

magneetbord. De bureaus mogen NIET worden verplaatst. 

 in onze living staan enkele computers met internetaansluiting ter 

beschikking van iedereen. Dit is echter een werkinstrument voor de hele 

groep. Schoolwerk is hiervoor een prioriteit. Je vraagt hiervoor steeds 

toestemming aan je opvoeder. We sluiten nooit zaken aan op de computers 

en er wordt nooit aan de computers gesleuteld of met geëxperimenteerd.  

 iedereen moet op het einde van de studie zijn bureau netjes leggen en zijn 

boekentas voor de volgende dag klaarmaken! 

 
 

Een gouden regel: TIJDENS DE STUDIE HEERST ER COMPLETE STILTE! 
 

Hoe je studies aanpakken? 
 

EERST werk je alle ernstige schriftelijke taken af die je tegen de volgende  

  morgen moet maken. Dan leer je de lessen van elk vak waarvan je de 

   volgende dag een overhoring hebt.  
 

DAARNA  leer je de lessen van alle andere vakken die je de volgende dag hebt en 

  waarvan je steeds een overhoring kan krijgen. Kleine vakken moet je 

   sowieso altijd de avond ervoor studeren. Dan maak je nog andere 

   schriftelijke taken of voorbereidingen.  
 

TENSLOTTE ga je vooruit leren tegen komende toetsen of ga je minder  

   ernstige taken uitvoeren zoals een tekening, knip- of kleefwerk of 

   internet. In deze fase kan je ook een ontspannend boek lezen. 

      
 

Enkele studietips  

Hoe taken maken?  

 De opgave goed lezen.  

 Spieken in de leerstof of bij gelijkaardige oefeningen.  

 De taak nauwgezet uitvoeren en grondig nalezen.  
 

Hoe lessen leren?  

 Zoek op wat je precies moet leren.  

 Studeer de les zoals de leerkracht je geleerd heeft.  

 Wat je echter niet begrijpt kan je eventueel vragen aan je opvoeder of na 

toelating kort en op fluistertoon aan een mede-intern die je klasgenoot is.  

 Verdeel de leerstof in stukjes die je stap voor stap studeert. 

 Leer de titels en belangrijke woorden door ze te noteren op kladpapier en 

gebruik hierbij kleuren. Samenvattingen zijn een handig hulpmiddel maar 
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maak er geen kunstwerken van. Je helpt jezelf hier niet mee vooruit en je 

verliest ontzettend veel kostbare tijd. 

 Controleer je geheugen door stukjes te bedekken, jezelf inwendig te 

overhoren, fouten te verbeteren en de verbeteringen opnieuw te schrijven.  

 Herhaal tijdig de leerstof voor een toets.  

 Maak gemaakte toetsen opnieuw als voorbereiding op je examens. 
 

Zoals reeds vermeld kan je tijdens de eerste studie vragen stellen. Het is niet de 

bedoeling dat je elke vijf minuten van je kamer komt om een vraag te stellen. Dus; 

bereid je vragen goed voor zodat je nadien rustig kan verder werken. Bekijk ook 

regelmatig Smartschool zodat je steeds van alles (mogelijke veranderingen) op de 

hoogte bent. 

Vragen stellen aan elkaar kan, maar wordt in de tijd beperkt. Tijdens de examens 

kan vragen stellen in principe niet. 
 

Minstens één week voor de examens zorg je dat je alles in verband met de leerstof 

weet en dat je met alle notities en zo in orde bent. Tijdens de examens kan het 

niet dat je nog zaken in orde moet maken. 
 

Voor sommige zaken kan je toelating vragen als ze in relatie staan tot je prestaties 

gedurende de studietijd:  

 Iets gaan kopiëren voor school (kopies worden contant betaald )  

 Een afprint gaan halen van internet op het secretariaat mits betaling 
 

Tijdens de ontspanning na de tweede studie is er steeds kans tot extra studie of 

vrije studie voor wie wenst verder te werken. Wie extra studie neemt, moet 

natuurlijk zelf ook de regels van de studie respecteren. De opvoeders zien hierop 

toe. Wie extra studie neemt, bepaalt zelf de duur, behalve indien hij verplichte 

extra studie heeft. 

 

Tijdens de examens mogen de leerlingen ASO/TSO na hun examen naar het 

internaat komen. Je kan eventueel al wat studeren, even rusten of je rustig bezig 

houden. Respecteer diegenen die willen studeren en houd het stil. Iedereen is ten 

laatste beneden om 11u50 voor het middagmaal. Wie zich niet aan de afspraken 

houdt zal deze toelating onverbiddelijk moeten inleveren. 
 

Afhankelijk van je resultaten, attitude en motivatie kan de studietijd aangepast 

worden. De opvoeder beslist wanneer en in welke mate dit gebeurt.  
 

  

livingleven 

Veel momenten in de loop van een internaat dag breng je in groep door in de 

living. Probeer hier ook aan deel te nemen, het geeft je een plaats in de groep en 



LEEFREGEL  2018-2019  ~ LEEFGROEP 3 8 

 

maakt het voor iedereen aangenamer. Wanneer je de groep verlaat, meld je dit 

altijd aan de opvoeder.  

 

Er  is een mogelijkheid om snoep te kopen bij de directie. Indien het niet te druk is 

voor de mensen van de directie, kan dat op dinsdag en donderdag na school tot 

voor het avondeten. 

 

Drank kan er steeds gekocht worden aan de automaten aan de inkom (niet tijdens 

studiemomenten !) 

 

Voor de bar kunnen elke woensdag enkele internen verantwoordelijk gesteld 

worden. Niemand hoeft hen daarbij te vervangen. Je kan hier tijdens de avond 

versnaperingen kopen. (ruim afval altijd op!)  

 

Hou er rekening mee dat we alle afval selectief verzamelen. We onderscheiden 

glas, papier, spuitbussen e.d. van het restafval. Voor elk van dit afval hebben we 

voorziene en voldoende vuilbakken, gebruik ze juist. 

 

Een gsm kan, mits je de gemaakte afspraken naleeft. Je kan deze onhoorbaar bij 

je houden. Tijdens de studies en tijdens het avondwoordje zet iedereen zijn gsm 

op stil en gebruikt hij zijn gsm ook niet.  

We nemen onze gsm nooit mee naar de sport, bij het avondmaal en naar de kapel. 

Probeer het GSM- en laptopgebruik tijdens de ontspanning te beperken in tijd. Je 

leeft een heel schooljaar dagelijks samen met andere mensen. Wij willen op 

internaat het sociaal contact tussen jongeren bevorderen.  

 

Iedereen draagt mee zorg voor alle materiaal dat in de leefgroep staat. Daarom 

zullen we het niet toestaan dat internen met schoenen op tafels en in de zetels 

zitten, dit hoort niet en maakt het materiaal op langere duur stuk! Spreek ook 

elkaar daarop aan dat dit niet getolereerd wordt! 

Er worden twee internen per week aangesteld om mee in te staan voor de afwas in 

de leefgroep - netheid van de living – opruim van de tafels in de eetzaal – 

onderhouden van de properheid van de toiletten, douches en de gang van de 

eigen groep. Als we er samen werk van maken en er ons verantwoordelijk voor 

weten, dan blijft het aangenaam voor iedereen… ook voor ons 

onderhoudspersoneel. Afspraken hier rond worden samen met jou gemaakt. De 

lijst hangt op in de groep. 

 
onze kamer 

Omdat ieders kamer strikt persoonlijk is, ga je nooit op iemands kamer wanneer 

die persoon er niet is. Een bezoek bij elkaar kan op de kamer, zonder de anderen 
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te storen. Maar dit kan enkel met toelating van de intern van wie de kamer is en 

als die intern ook effectief aanwezig is in de kamer.  

Opdat je opvoeder een overzicht kan houden, laat hem weten waar je bent. We 

vermijden ook om  tijdens de ontspanningsmomenten te veel op onze eigen of op 

andere kamers te verblijven. Het groepsgebeuren, het internaatleven gebeurt 

voornamelijk in de gemeenschappelijke ruimten. 

Tijdens de studie en na het avondwoordje is er geen kamerbezoek toegelaten, 

tenzij met specifieke toelating van de opvoeder. 
 

De enige elektrische toestellen die je mag meebrengen, zijn een wekker, een 

bureaulamp, een scheerapparaat, een tandenborstel, een muziekinstallatie en een 

ventilator. Een computer op de kamer is toegelaten, onder de voorwaarden van 

het computercontract. 
 

De ruimtes waarin je leeft en woont zijn na 30 jaar nog in een goede staat, dankzij 

de zorg van alle mensen die er al geweest zijn. Net zoals zij breng je daarom geen 

versieringen aan op de muren of de kast, maar gebruik daarvoor enkel de 

magneetborden boven het bureau en het prikbord boven het bed. Het is verboden 

hierop te schrijven. Wees origineel in je kamerinrichting. We tolereren geen  

racistische propaganda, politieke boodschappen, naakt of halfnaakt en vragen je 

het kruisje aan de muur te laten hangen. Je bed behoudt zijn vaste plaats. Je kan 

door alle opvoeders en door iemand van de directie aangesproken worden over 

wat mag en wat niet mag. Na zo’n opmerking breng je dat onmiddellijk in orde.  

 

Je kamer krijgt elke donderdag een poetsbeurt, afwisselend droog en nat. 

Iedereen is verplicht zijn eigen poetsmateriaal bij te hebben. We gebruiken 

hiervoor enkel de livingtijd, aangeduid door de eigen opvoeder. Iedere ochtend, 

maar zeker op vrijdagmorgen zorg je ervoor dat je je kamer opgeruimd verlaat. 

Voor elke langere vakantie kuisen we onze kamers grondig.  

Leg elke ochtend je bed open en zorg dat er niets meer op de grond ligt, gordijnen 

open en je bureau netjes ligt. 

 

Je weet dat in je kamer volgende voorwerpen duidelijk genummerd zijn met het 

kamernummer: stoel, bureau, lade, magneetborden, kruisje en vuilnisbakje. Het 

verwijderen van de sticker wordt gelijkgesteld met het vernietigen van dit voorwerp 

en zal als dusdanig aangerekend worden. Het is duidelijk dat jij steeds 

verantwoordelijk blijft voor alle voorwerpen in je kamer. Alle onregelmatigheden 

hier rond meld je steeds onmiddellijk aan je opvoeder. 

 

Bij het verlaten van je kamer sluit je je deur en zorg je dat er geen lichten of 

dergelijke blijven aanstaan. Niet of vergeten te sluiten is steeds je eigen 

verantwoordelijkheid en doe je op eigen risico. Je krijgt hiervoor je sleutel van de 
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directie, waarvoor je o.a. een waarborg hebt betaald. Zorg er goed voor, bij verlies 

kan je een nieuwe ontvangen maar gaan de kosten van je waarborg af.  

 

Verlucht regelmatig je kamer. Zet je raam daarom altijd in klapstand, behalve op 

vrijdag. Ontsluiten van het grote raam kan om veiligheidsredenen nooit. Zit hier 

dus niet aan te prullen, of je dient zelf te betalen voor de schade die je aanbrengt.  

 

Jij bent op de eerste plaats verantwoordelijk voor de kamer die je gebruikt. Voor 

alle schade aan die kamer zal jij je moeten verantwoorden en zal dit aan jou 

worden aangerekend. Daarom is het belangrijk dat je: 

 de kamerfiche bij het intrekken in de kamer goed, duidelijk en volledig invult. 

Zij wordt geraadpleegd bij de controle bij het verlaten van de kamer. 

 alle schade die er ontstaat onmiddellijk meldt aan je opvoeder en op het 

secretariaat. Zeker als die schade niet door jezelf werd veroorzaakt. Anders 

zal jij volledig opdraaien voor de kosten. 

 wat er ook gebeurt op je kamer, je blijft er steeds (eventueel gedeeltelijk) 

verantwoordelijk voor wat daar gebeurt: laat daarom nooit toe dat anderen er 

zaken vernietigen. Anders bestaat de kans dat je in de kosten zult delen.” 

 

avondwoordje 

Zowat elke dag om 22u00 is er een vorm van dagsluiting. Dit is één van de meest 

uitdrukkelijke groepsmomenten. We verwachten dan ook dat iedereen eraan 

deelneemt en dit met het nodige respect. 

We zijn ervan overtuigd dat het een sfeervol en zinvol moment kan zijn én maakt 

zo als vanzelfsprekend deel uit van een internaat dag bij Don Bosco. We willen 

samen met jou stilstaan bij wat waardevol is in het leven, hoe je je leven zin kan 

geven en welke.  

We hebben hierbij respect voor jouw eigen keuzes, maar rekenen er ook op dat je 

mee zorgt voor de rust en de stilte tijdens dit moment. Iedereen mag zijn mening 

hebben en geven. We doen dit op een respectvolle manier en we respecteren 

daarom ook ieders mening. 

Het is een ankerpunt om even bij de voorbije dag stil te staan en sluit de dag af. 

Het geeft de opvoeder en jezelf ook de kans om op adem én op verhaal te komen.  

 

Naar de goede gewoonte vindt er om de twee weken op dinsdag een 

avondwoordje plaats in de kapel met alle leefgroepen. Dan verzamelen we aan de 

deur van de kapel om er rustig in groep naar binnen te gaan. Iemand van de 

directie geeft dan een avondwoordje.  In de kapel is het steeds rustig. We nemen 

geen drank of eten mee naar binnen. Onze GSM blijft op de kamer. Hierna keren 

we op een rustige wijze terug naar onze leefgroep. 
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douches 

Je kan steeds gebruik maken van de douches tijdens de afgesproken uren: niet 

voor 07u00 ’s morgens, niet tijdens de studietijd en ook niet na 22u00. Houd er 

rekening mee dat je niet alleen bent zodat iedereen voldoende tijd vindt. Zorg ook 

dat je de douches proper achterlaat voor de volgende en dus je water wegtrekt. 
 

nachtrust 

Na de livingtijd en het avondwoordje om 22u15 ga je naar je kamer en zorg je voor 

de nodige stilte. Niemand bezoekt vanaf dat moment tot na het wekken nog een 

andere kamer. Je verlaat in deze tijd, tenzij voor een toiletbezoek, je eigen kamer 

ook niet.  

Om 22u30 zijn alle lichten gedoofd in je kamer. Vanaf dat moment gebruik je je 

laptop, gsm, smartphone en dgl. niet meer. 
 

De volgende dag is altijd een schooldag, en voor voldoende nachtrust ben je zelf 

ook een groot stuk  verantwoordelijk. 
 

opstaan en ontbijt 

’s Morgens zorg je zelf dat je tijdig uit bed bent. Je kan dit vanaf 7u00, doch in 

stilte. Vanaf 07u00 word je gewekt. blijf dan niet te lang meer in bed liggen. 

Wanneer je tijdig opstaat, vind je voldoende tijd om alles klaar te maken voor de 

komende schooldag. Je kan eventueel nog je lessen nakijken of iets herhalen 

’s Morgens verzamelen we om 07u50 in de living van de groep. Laat de anderen 

hierbij niet op jou wachten. Dan gaan we in groep naar het ontbijt. Om 08u10, na 

toelating van de opvoeder, vertrekken we uit de eetzaal. 

 

Iedereen neemt ontbijt. Je zit een hele voormiddag op de schoolbanken en daar 

kan je alle energie voor gebruiken. We nemen telkens één glas voor koude 

dranken en één tas voor warme dranken.  
 

Hou er rekening mee dat het internaat tussen 08u00 en 15u40/16u30 gesloten 

is. Je kan dus niet naar binnen om een vergeten iets te halen. 
 

Alle groepen wordt gevraagd te helpen bij de afwas. Voor onze groep is dit vanaf  

februari tot eind juni, en wel iedere avond van 18u10 tot alles is opgeruimd.  
 

woensdagnamiddag 

Tussen 12u00 en 12u30 gaan we naar de selfservice om er het middagmaal te 

genieten. We nemen er plaats zoals ’s morgens en ’s avonds. Op woensdagmiddag 

gelden de afspraken van het internaat in de eetzaal (o.a. geen gsm gebruik) 
 

Om 12u45 gaat het internaatgebouw open. Zolang wachten we buiten. Houd het 

er rustig en aangenaam, ook al is de opvoeder nog in de eetzaal.  
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De namiddag zelf zal regelmatig een ander verloop hebben. De opvoeder zal dit in 

principe elke maandagavond meedelen. Er is een ruime afwisseling van 

activiteiten binnen en buiten het internaat. We rekenen er op dat je aan deze 

activiteiten deelneemt en je mag natuurlijk altijd suggesties doen. Afhankelijk van 

de activiteit kunnen de studiemomenten verlegd worden… 
 

Naast meer kans tot ontspanning, krijg je op woensdag ook meer persoonlijke tijd. 

Op woensdagavond kan er gelegenheid zijn om een film te bekijken en een extra 

versnapering aan te kopen. Wie wil kan ook deelnemen aan de extra sport. 

De vierde en vijfdejaars krijgen na de kerstvakantie (mits toelating van de ouders) 

enkele malen een vrij moment Je deelt aan je opvoeder mee wat je gaat doen. Je 

zorgt er zeker voor dat je op het afgesproken moment terug op het internaat 

aanwezig bent. Alle afspraken van het internaat blijven dan geldig. Deze toelating 

kan omwille van studieresultaten of het zich niet houden aan gemaakte afspraken, 

steeds door de directie ingetrokken worden. 

 

 

De afspraken en toelating omtrent de vrije momenten op woensdagen voor de 

vierde-en vijfdejaars worden per brief aan de ouders voorgelegd. Enkel wanneer de 

ouders deze toelating ondertekend hebben kan je genieten van deze vrije 

momenten. Wanneer er geen vrije momenten op woensdag zijn gepland gaan er 

steeds activiteiten door binnen of buiten het internaat. We verwachten dan ook dat 

jullie hieraan deelnemen. Het is dus niet de bedoeling om op andere woensdagen 

het internaat te verlaten tenzij voor een grondige reden schriftelijk aangevraagd op 

maandag bij de beheerder. 

 
 

weekend 

Als je op vrijdagmorgen na de kamercontrole door je opvoeder, je kamer verlaat, 

denk je eraan de lichten te doven en je geluidsinstallatie, wekker en eventueel pc 

af te zetten en je ramen te sluiten. Vergeet ook je gordijnen niet open te doen. 

Je reistas plaats je dan in de livingruimte van de eerste groep (gelijkvloers).  
 

Na school kan je je je reistas  afhalen in de ontspanningsruimte van groep 1 op 

het gelijkvloers. Je kunt dan niet meer in je eigen leefgroep. Je kan hier wel blijven 

wachten op je ouders tot 17u15 ten laatste. Dan wordt het internaat gesloten. 

Zorg dat je al je schoolmateriaal meehebt om in het weekend te kunnen studeren. 

 

Op maandagmorgen is het internaat open vanaf 07u45. Dit is vooral om je reistas 

in je kamer te zetten. Je boekentas voor maandag kan je nog maken op 

maandagochtend. Je verlaat dan ook het internaat nadat je je materiaal op je 

kamer hebt geplaatst.   
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NOG ENKELE CONCRETE AFSPRAKEN 

 

afwezigheden 

Voor elke afwezigheid maak je duidelijke afspraken met de directie. Elke 

afwezigheid dient ten laatste 24 uur op voorhand aangevraagd te worden. Dit 

houdt onder meer in dat je ouders schriftelijk de toestemming geven. Enkel de 

directie kan je toestemming geven het internaat te verlaten en kan je dit om 

bepaalde redenen ook verbieden. 

Bij ziekte wordt samen met de directie naar een oplossing gezocht. 
 

computer en gsm gebruik 

Je mag je eigen gsm of smartphone meebrengen naar en gebruiken op het 

internaat, maar wel volgens volgende afspraken: 

 bij het begin van elke studie stel je je gsm, Ipod, smartphone,… in op stil en 

leg je hem op de bovenste plank van je kast. 

 in de eetzaal gebruik je je gsm niet. Het toestel staat er dan ook uit of op stil. 

Hij moet er ook niet zichtbaar zijn. Hetzelfde geldt tijdens het avondwoordje. 

 Je neemt je gsm niet mee naar de sport, bij het avondmaal en naar de kapel. 

 gebruik je gsm, smartphone niet op een storende wijze in de groep 

 je gsm, smartphone wordt nooit gebruikt om anderen te pesten. Daarom is 

het voor internen niet toegelaten om beelden, foto’s of klankmateriaal 

gemaakt tijdens de internaatswerking op welke manier ook te verspreiden 

(facebook, snapchat, instagram,....) 
 

Buiten het computerreglement, maken we nog volgende afspraken voor het 

gebruik van een eigen laptop, Ipad....: 

 Tijdens de eerste studie kan je gebruik maken van je eigen laptop, enkel om 

te werken voor school. 

 Wie de nodige toelating heeft, krijgt ook een individuele inlogcode die enkel 

jij mag gebruiken. Deze wordt NOOIT doorgegeven aan anderen. 

 Op afgesproken tijdstippen (zie dagschema) kan deze ook gebruikt worden 

voor ontspanningsmomenten. 

 Je bent zelf verantwoordelijk voor je materiaal, uitlenen doen we niet. 

 

Om je de nodige rust te geven, is het gebruik van je gsm, smartphone, laptop en 

dgl.  na 22u15 niet toegelaten. 

 

Het gebruik van eigen laptop is een gunst die we jou willen toevertrouwen maak 

hier geen misbruik van. Indien je je toch niet aan de afspraken houdt of indien we 

merken dat het gebruik van je eigen laptop,... duidelijk een negatieve invloed heeft 

op je schoolresultaten, kunnen we je laptop,… in bewaring nemen tot het einde 
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van de week. We kunnen ook in overleg beslissen om (al of niet tijdelijk) je 

toestemming voor een eigen laptop,… in te trekken.   

 

Het internaat kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies, diefstal of breuk 

van een persoonlijke gsm, smartphone, laptop... Daarom is het uitlenen, schenken 

of verkopen van een dergelijk toestel op het internaat onder internen niet 

toegelaten. 
 

roken en drinken  

Goed wetend dat roken hoe dan ook je eigen gezondheid én die van anderen 

schaadt, is het onze taak het roken tegen te gaan of minstens te beperken. Roken 

kan enkel voor wie meer dan 16 jaar is en mits een schriftelijke toestemming van 

de ouders. Het roken kan enkel op de afgesproken plaats op de weg naast het 

internaat.  

Het gebruik van drugs (welke vorm dan ook) is ten stelligste verboden op het 

internaat. Om jou en onze werking te beschermen, willen we hier heel consequent 

en alert mee omgaan. De directie en je opvoeders overleggen telkens wanneer we 

hiermee geconfronteerd worden en zetten de nodige stappen. 

Wanneer je het zelf als een probleem ervaart en er iets aan wil doen, werken we 

samen met jou een vorm van begeleiding uit. Je brengt nooit alcoholische dranken 

mee naar het internaat. Overtredingen tegen deze afspraak hebben tot duidelijk 

gevolg dat de drank in beslag genomen wordt en je ouders gecontacteerd worden. 

De directie beslist of er verdere stappen dienen genomen te worden. 

 
 

beter voorkomen… 

Om problemen te vermijden wordt er geen geld aan en van elkaar geleend! Leen 

ook je persoonlijke spullen nooit uit! Verkopen van wat dan ook aan elkaar is 

verboden! 

Als je zelf goed zorg draagt voor je materiaal, kan je diefstal voorkomen, dus sluit 

je kamer af als je er niet bent, laat niks rondslingeren, … als je zelf preventief 

daarin bent, verkleint de kans op diefstal! Breng ook geen dure materialen mee 

die kunnen uitnodigen tot diefstal! 

 

over afval en zo 

In het hele internaat sorteren we afval omwille van het milieu en de onkosten. In 

elke groep heb je drie soorten vuilbakken. Voor plat papier en karton, voor blikjes 

en petflessen en voor restafval. Werp altijd je afval onmiddellijk en in de juiste 

vuilbakken! Houd glasafval apart en meld zeldzame scherven aan je opvoeder. 
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energy drinks 

Energy drinks vind je tegenwoordig overal. Laat het echter duidelijk zijn dat dit 

GEEN gezonde dranken zijn. De bestanddelen kunnen een ware sloopbouw op je 

lichaam plegen. Bovendien kunnen, wanneer je overmatig consumeert, ernstige 

slaapstoornissen en andere gezondheidsproblemen optreden. Omwille van deze 

redenen kan het niet dat je deze energy drinks meeneemt en/of consumeert op 

internaat. 

 

 

tot slot 

Beste intern, 

Als je dit alles grondig doorlezen hebt, leg je het best op een plaats waar je het 

makkelijk terugvindt. We vinden deze leefregel een goede gids en leidraad voor 

een beloftevol internaatjaar met de meest positieve slaagkansen. 

Veel hiervan ligt ook in jouw handen. We zijn ervan overtuigd dat ook jij je uiterste 

best wil doen om van dit jaar iets onvergetelijks te maken. 

We wensen je dan ook écht gemeend alle goeds toe en hopen dat we er samen 

het beste van kunnen maken. Afwijken van de regels kan gebeuren door de 

opvoeders in samenspraak met de directie! 

Heb jij het ergens moeilijk mee... bespreek het ! We willen je nog enkel belangrijke 

zaken meegeven: 

 

 Alle opvoeders op internaat zijn er om je bij te staan. Elke opvoeder heeft 

evenveel recht om jou aan te spreken. We gaan dan ook met alle opvoeders 

respectvol om. 

 Op tijd komen vinden we belangrijk. In je latere leven is dit ook een belangrijk 

aspect. Zorg er dus steeds voor dat je overal op tijd bent. Wie meermaals te 

laat komt kan hier om gesanctioneerd worden. 
 
 

internaatsteam 2018-2019 

algemeen directeur  Mark Tips, sdb 

internaatbeheerder   Iris Debusschere 

coördinator    Els Daghuyt 

leefgroep 1    Dirk Claessens en Steven Govaere 

leefgroep 2    Maarten Moens  

leefgroep 3    Wim Dekens  

leefgroep 4    Joris De Greef 
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dagindeling (op maandag -  dinsdag – donderdag) 
 

07u00  opstaan  
 

07u5 0  we vertrekken naar de refter. Iedereen blijft in de eetzaal tot  

8u10 en verlaat deze vóór 8u20 
 

het internaat is gesloten van 8u00 tot 15u40 
 

16u45  klaarmaken voor de sport 
 

17u00   sport  
 

 

17u40   einde sport + wassen + omkleden  

18u00  we gaan samen naar de refter voor het avondmaal 
 

18u45  eerste studie (aso-bso-tso) 
 

19u45  korte pauze 
 

20u00  tweede studie (aso – tso) STILLE STUDIE 
 

21u00   livingleven 
 

22u00  avondwoordje 
 

22u15  kamerleven 
 

22u30  lichten uit, slaapwel! 
 

 

 

dagindeling (op woensdag) studietijden kunnen op woe. aangepast worden 
 

07u00  ochtend zoals altijd 
 

12u00   maaltijd in de eetzaal  
 

12u45  deuren internaat open 
 

13u00   eerste studie 
 

14u00   ontspanningsactiviteit 
 

16u45   tweede studie 

18u00  we gaan samen naar de refter 

18u45   tweede studie (dit geldt enkel wanneer de woensdagactiviteit uitloopt) 
 

19u45   filmavond- extra sport en ontspanning 
  

22u15   kamerleven 
 

22u30  lichten uit, slaapwel!!! 

 

Dit duidelijk uurschema is de vaste basis van leefgroep 3 maar de opvoeder kan – 

na overleg met de directie - steeds beslissen hiervan af te wijken of dit te wijzigen. 
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WAT TE DOEN BIJ BRAND OF ALARM 

 

bij het opmerken van brand of bij ieder brandalarm: 

 blijf kalm 

 steek de lichten aan 

 sluit – indien mogelijk – de ramen 

 loop niet, roep niet 

 op de kamers verwittig je je beide buren 

 neem niets mee (’s nachts doe je eventueel iets warmers en schoenen aan)  

 keer nooit terug om iets op te halen 

 verlaat het gebouw op een snelle, veilige wijze  en begeef je naar de 

verzamelplaats (afdak voor de afdeling hout) 

 volg de pijlen  

 volg de richtlijnen van de opvoeders op 

 blijf op de verzamelplaats tot er duidelijk door een opvoeder gezegd wordt 

 dat je deze mag verlaten. 
 

 
 


