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dagindeling 

 
 07u00  opstaan! 

 

 07u30   we vertrekken samen naar het ontbijt.  

 07u45 ontbijt  

 08u00 vertrek naar school.  

 08u20       ten laatste de eetzaal verlaten. 

 het internaat is gesloten van 8u30 tot 15u40 

 

 15u40 ontspanning  

 

 16u30  vieruurtje 

  16u45 omkleden sport 

 17u00 sport 

 

  18u10 avondmaal 

 

 18u45 eerste studie  

 

 19u35 ontspanning  

 

 19u45 Tweede studie                        

    werking BSO in aparte ruimte  

 

 20u35 ontspanning  

 21u15       vertrekken naar boven 

 21u20 avondwoordje  

 

 21u45 GSM ophalen.   

 

 22u00   licht uit en slaapwel! 

 

Dit duidelijk uurschema is de vaste basis van leefgroep 1 maar de opvoeder kan – 

na overleg met de directie - beslissen hiervan af te wijken of te wijzigen. 

 

 



 Leefregel 2015-2016  groep 1   

 

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. 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 internaatsdag 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 internaatsreglement, willen we er hier 

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

internaatsreglement.  

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

internaatsreglement concreter te maken en heeft hij dezelfde waarde. 



 Leefregel 2015-2016  groep 1   

 

 
Vooraf enkele sleutelafspraken 

 Je bent altijd in je eigen groep aanwezig, wil je de leefgroep verlaten vraag je 

dit altijd aan je opvoeder. 

 Bij de internen van onze leefgroep is het NIET toegestaan om:  

o te roken en om rookgerief bij te hebben. 

o alcoholische dranken bij te hebben of te benutten. 

o pepdranken (red bull, monster,…) bij te hebben of te benutten 

 Voor een afwezigheid tijdens de internaatsuren breng je op maandag een 

briefje mee en geef je dit af aan de directie. Bij goedkeuring zal de directie 

jou een bevestiging meegeven die je toont aan je opvoeder. 

 Bij ziekte thuis verwittig je zowel de school als het internaat. Wanneer je ziek 

wordt in het internaat, beslist je opvoeder in overleg met de directie en je 

ouders of je naar huis kan gaan. In dat geval verwittigen we de school. 

 In de loop van een schooldag is het internaat gesloten, je kunt dan niet meer 

binnen in de groep. Maak dus elke avond aandachtig je boekentas en denk 

goed na of je al je gerief mee hebt voor je ’s morgens vertrekt.  

 Je draagt zelf zorg voor je materiaal en je kleding om schade, verlies of 

diefstal te voorkomen. Wanneer je spelmateriaal, eetgerief of ander 

internaatsbezit beschadigt – ook per ongeluk – meldt je dit.  

 Geld lenen of zaken ruilen of verkopen is niet toegestaan. In een noodgeval 

kan je bij de directie geld lenen. 

 GSM gebruiken mag onder onze voorwaarden: 

o Bij aanvang van de eerste studie leg je jouw GSM af/stil en leg je die op 

de   bureau van de opvoeder 

o Na het avondwoordje wordt je GSM opgehaald zodra je in je kamer 

bent. 

o ‘s Ochtends krijg je jouw GSM terug voor we naar beneden gaan, als 

jouw kamer in orde is. 

 Tijdens de studie studeer je, tijdens de sport, sport je en tijdens het slapen 

slaap je. Je hebt jouw GSM dan niet nodig. 

 Bij gebruik van jouw GSM ben je er zelf verantwoordelijk voor, leen hem nooit 

uit. Het overschrijden van deze afspraken kan leiden tot een beperking of 

sanctie. 
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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. 

Driemaal per jaar willen we je een internaatsrapport 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 aan het secretariaat. 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 
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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 opvoeders afgenomen worden. Ze worden dan pas 

de vrijdag na school teruggegeven. 

Wanneer je opvoeder aangeeft dat het tijd is voor de sport, dan verzamelen we 

aan de deur en gaan in groep rustig naar boven. 
 

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 de rugby (aan de kant) aanwezig, met bewijsje van de directie. 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. 

 Als je geen sportkledij bij hebt zal de directie je een sporttenue uitlenen. 

 wie met sportschoenen van de grasvelden loopt uit veiligheidsoverwegingen 

en uit respect voor de gebouwen en voor wie de gebouwen onderhoudt, niet 

met vuile sportschoenen in de traphal of eetzaal en doe je deze buiten uit. 

 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.  

 De opvoeder zorgt dat alle materiaal terug op zijn plaats staat. 
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Wanneer de directie oordeelt dat het weer te slecht is om buiten te sporten, dan is 

er nu tot aan het avondeten vrije tijd in de eigen leefgroep. Op dat moment kan er 

ook in  eerste en tweede groep een moment van extra sport (voor vrijwilligers) zijn. 

Dit vindt plaats in de badmintonzaal van de sporthal.  

Tijdens dit lange, vrije moment kan de opvoeder ook de extra studiemomenten 

plaatsen. 
 

Na het sporten gaan we zo snel mogelijk naar de slaapkamergang. Boven wachten 

we op de opvoeder. We doen dat op een rustige manier met respect voor elkaar, 

de voorbijgangers... en de muren. 
 

avondmaal 

 

’s Avonds vertrekken we om 18u05 in groep naar de eetzaal voor ons avondmaal. 

We spreken af aan de deur van de eetzaal. Als iedereen dan stil en rustig in twee 

rijen staat, kunnen we naar binnen. 

 

Voor de maaltijd schuif je op jouw beurt rustig en vlot aan volgens het systeem van 

zelfbediening. We rekenen dan ook op ieders geduld, respect voor je mede-internen, 

alle opvoeders én hun afspraken, voor het keukenpersoneel én voor het eten dat 

voor jou werd klaargemaakt.  

Wat we meenemen aan de zelfbediening, eten we ook allemaal op. Neem het juiste 

aantal beleg per boterham, overdreven beleg nemen, daar wordt je op berispt.  Je 

mag maar één dessert nemen. 

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. Kweek in de groep een 

goede tafelcultuur door jezelf en je tafelgenoten rustig te laten eten. In geen enkel 

geval, hoe kort en onschuldig bedoeld, spelen we aan tafel. Daarom houden we 

steeds onze handen af van elkaar en van elkaars dienblad, eetgerief en zeker 

voeding. Met andere woorden: we laten elkaar gerust. Praten aan tafel mag, maar 

roepen laten we achterwege (ook als iemand iets laat vallen).  

Als je iets laat vallen of iets morst, dan ruim je dat rustig zelf op.  

Je blijft aan tafel tot je opvoeder teken geeft om door te gaan. Tijdens de maaltijd 

wandel je niet zomaar rond, behalve om eten of drinken bij te halen.  

Aan tafel wordt er met eten niet gespeeld of gemorst. 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 blijft dan achter de opvoeder. Je laat geen afval achter. 
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studie 
 

Als je opvoeder aangeeft dat het tijd is voor de studie, dan ga je onmiddellijk IN 

STILTE naar jouw plaats in de studiezaal.  

- stel je GSM, Ipod, smartphone,… in op stil en leg hem op de bureau van de 

opvoeder. 

- ga rustig op je stoel zitten  

- leg je schoolagenda open op de hoek van de bank en begin zonder tijdverlies 

met je schoolwerk.  

- als iedereen bezig is komt de opvoeder rond om je agenda te controleren, dan 

kan je ook een vraag stellen. 
 

Een gouden regel voor de studie is altijd complete STILTE. Hier heerst een werksfeer. 

- De eerste studie is een studie is voor de A en B-richtingen.  

In deze studie hebben zij de kans om vragen te stellen. De tweede studie is 

niet verplicht voor de internen van de B-richtingen. Zij kunnen dan op een 

rustige wijze ontspanning nemen in hun eigen ontspanningsruimte. 

- Voor de A-richtingen is de tweede studie een stille studie. Zij mogen geen 

vragen stellen en er worden geen toelatingen of studie-uitleg gegeven.  
 

Afspraken in de studie: 

 Je mag nooit snoepen, eten of frisdranken nuttigen in de studiezaal. Je kan 

het wel in je bank bewaren om het nadien mee te nemen naar de ontspanning. 

Water is wel toegelaten. 

 Je gaat nooit zomaar van je plaats in de studie. Naar het toilet gaan doe je 

VOOR de studie.  

 Zorg ervoor dat je zelf over al het nodige schoolgerief beschikt en dat je 

schoolagenda en al je mappen steeds correct ingevuld en aanwezig zijn. 

 Werk geconcentreerd zonder je te laten afleiden door anderen of zonder zelf 

anderen te storen! 
 

 Werk ordelijk vak per vak door alleen de boeken of de map op je bank te 

leggen van het vak waar je mee bezig bent. 

 Iedereen moet op het einde van de tweede studie (voor BSO eerste studie) zijn 

bank OPRUIMEN voor hij de studiezaal verlaat! Dit betekent dat behalve je 

onderlegger en documentbakjes alles netjes is opgeborgen in je bank en dat 

je stoel onder je bank is geschoven.  

 Op regelmatige tijdstippen zullen je opvoeders ook de orde van je bank 

controleren.  
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 De boekentassen worden ’s avonds verzameld in het boekentassenrek. Ook 

je sportzak kan je in het boekentassenrek kwijt. Laat je sportgerief wel 

regelmatig thuis eens wassen! ’s Ochtends kan je dan je boekentas daar 

ophalen voor het ontbijt. 
 

Wat verwachten wij van jou in de studie? 
 

EERST  

Werk in alle ernst je 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.  
 

Studietips 

 Hoe taken maken?  

  De opgave goed lezen. Bekijk eventueel gelijkaardige  oefeningen uit 

  je oefenboek als je het niet goed begrijpt. De taak nauwgezet uitvoeren 

  en grondig nalezen. 

 Hoe lessen leren?  

o Zoek op wat je precies moet leren.  

o Studeer de les zoals de leerkracht je geleerd heeft.  

o 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. Als je een vraag hebt over je studies dan steek je stil en 

geduldig je hand op! 

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

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

en gebruik hierbij kleuren. 

o Controleer je geheugen door stukjes te bedekken, jezelf inwendig te 

overhoren, fouten te verbeteren en de verbeteringen opnieuw te 

schrijven. 

o Herhaal tijdig de leerstof voor een toets. 
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Indien gewenst en toegelaten door je opvoeder kan je tijdens de studie elkaar per 

twee ernstig ondervragen gedurende een tiental minuten. Je opvoeder maakt een 

lijst en verdeelt de beschikbare tijd. Opgelet: ondervragen is pas zinvol na het 

studeren. Je opvoeders hebben een gave en gaan je daardoor vrij snel kennen en 

weten of je in de studie doet wat er van jou verwacht wordt. 
 

Het gebruik van internet staat altijd in functie van school. Ook hiervoor maken we 

een lijst voor tijdens de studie.  
 

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

gedurende de studietijd: Iets gaan kopiëren voor school. Een afprint gaan halen van 

internet doe je op het secretariaat.  
 

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

vrije studie voor wie wenst verder te werken. Het gevolg is dat anderen dan uit de 

studiezaal moeten blijven. Wie toch even binnenkomt, respecteert de regels van de 

studie! Wie extra studie neemt, moet natuurlijk zelf ook deze regels respecteren. De 

opvoeders zien hierop toe. Wie extra studie neemt, bepaalt zelf de duur, behalve 

indien hij verplichte extra studie heeft … 

Wie slechte resultaten behaald kan ook verplicht worden extra studietijd te volgen.  
 

Voor een gepaste studiesfeer is absolute stilte een minimale vereiste. Tijdens de 

studie wordt er dan ook geen muziek beluisterd. Je studieresultaten van iedere 

periode zullen doorslaggevend zijn voor de aanpak van je opvoeder.  
 

Indien de opvoeder het nodig vindt, kan steeds extra studie opgelegd worden.  

 

In onze groep staan 2 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. 
 

livingleven 

 

Veel momenten in de loop van een internaatsdag breng je in groep door in de living. 

We vinden het dan ook belangrijk dat je op een gezonde en rustige wijze kan 

ontspannen. Laat daarom in die vrije momenten iedereen doen wat hij graag doet. 

Het is nu eenmaal ont-spanning. 
 

Daarom proberen we tijdens spel en ontspanning steeds te bouwen aan goede 

verstandhoudingen: kleine meningsverschillen en conflicten proberen we samen op 

te lossen. Hierbij aanvaarden we steeds de opmerkingen van de opvoeder(s). 
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Verder maken we nog volgende afspraken: 
 

- Wanneer je samen speelt, spreek dan onderling goed de spelregels af voor je 

aan een spel begint. Om iedereen aan bod te laten komen aan de grote spelen 

zoals biljart/kicker/pingpong is er de volgende gouden regel: wie eerst afpot, 

speelt eerst en mag vrij bepalen welke tegenstander hij kiest. Laat iedereen 

aan de beurt! 
  

- Wanneer je speelt moet je natuurlijk het spelmateriaal correct gebruiken. Een 

biljartbal, een biljartkeu of een pingpongpaletje laten vallen kost je 

onvermijdelijk 0,20€. Bij de directie kan je pingpong balletjes kopen aan 

0,50€/stuk. Zet geen blikjes op de rand van een speeltafel. 

- Wie een gezelschapsspel speelt, moet natuurlijk bij het einde van het spel zelf 

het klein materiaal opruimen en weer op zijn plaats leggen. 

- Je mag in de ontspanning naar muziek luisteren maar dit moet aangenaam 

zijn voor iedereen. Iedere andere vorm van eigen muziekinstallatie die voor 

iedereen hoorbaar is, wordt in de leefgroep niet toegestaan. Dit houd je best 

op je kamer. 

- Als je toch naar je eigen muziek wilt luisteren, kan je altijd gebruik maken van 

een koptelefoon of oortjes. 

- De kijkers van de TV moeten overeenkomen welke programma’s zij wensen te 

zien. Desnoods heeft de opvoeder het laatste woord.  

- Wie naar het toilet gaat, vraagt dit altijd eerst aan de opvoeder. 

- Blikjes frisdrank uit de automaat mag je steeds kopen tijdens de ontspanning. 

Open echter geen nieuw blikje net voor dat de studie gaat beginnen. Hou er 

rekening mee dat teveel suiker zorgt voor een stroperige slokdarm en dat is 

niet zo goed voor de nachtrust. 

- Snoep kan gekocht worden bij de directie (secretariaat), en wel op dinsdag en 

donderdag, op volgende uren (als het niet te druk is voor de mensen van de 

directie): 

    16u15-16u45 

    19u30-19u50 

    20u45-21u30 
 

Wanneer je de groep verlaat, meld je dit altijd aan de opvoeder.  

 

Iedereen draagt me 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! 
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avondwoordje 

 

Zowat elke dag om 21u20  (behalve op woensdag) is er een vorm van dagsluiting. 

Dit is één van de meest uitdrukkelijke groepsmomenten. We verwachten dan ook 

dat iedereen eraan deelneemt. 

Wij vinden de dagsluiting een belangrijk moment: je krijgt er immers de kans om de 

drukte van de dag van je af te leggen door samen even tot rust te komen en even 

te bezinnen over tal van waarden. 

 

Wanneer het tijd is, stoppen we met spelen, ruim je op waar je mee bezig was en 

verzamelen in de leefgroep waar we allemaal samen tot rust kunnen komen. Het is 

hier de bedoeling dat iedereen tot rust kan komen. Naast je beste vriend zitten is 

op dat moment misschien niet de beste keuze … Je wordt uitgenodigd om te 

luisteren naar een tekst of een lied. Je opvoeder houdt een avondwoordje en zal 

vanuit zijn visie enkele dingen vertellen. Soms wordt er aan jou gevraagd om, indien 

je dat wilt, hieraan mee te helpen. 

 

Naar de goede gewoonte vindt er om de twee weken op dinsdag het avondwoordje 

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

om ons rustig en in groep naar de kapel te begeven. Iemand van de directie geeft 

dan een avondwoordje.  In de kapel is het steeds rustig. We zorgen er voor dat onze 

gsm er uit staat en we nemen geen drank, eten of snoep mee naar binnen. Hierna 

keren we op een rustige wijze terug en gaan we in groep naar de slaapkamergang.  
 

douches 

 

Tijdens de afgesproken momenten (voor slapen gaan, ’s morgens en na sport) kan 

je, indien gewenst, douchen, op voorwaarde dat je dit tijdig doet. Na het douchen, 

moet je wel het overtollige water wegtrekken. Laat je wasgerief na het douchen 

niet in de douches rondslingeren. 
 
 
 
 
 

nachtrust 

 

Na het avondwoordje om 21u30 ga je naar je kamer en zorg je voor de nodige 

stilte. In de slaapkamergang heerst er STILTE!!! We komen er immers om ons om 

te kleden, te wassen en te gaan slapen. Door te zwijgen respecteer je ook de 

avondrust.  
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Neem de tijd, voor je strips leest, om je grondig te wassen. Je gebruikte handdoek 

en washandje hang je steeds open zodat je ongewenste geurtjes vermijdt.  
 

Je propere kleren pak je elke maandagavond uit en leg je in je kastje. 
 

De opvoeders halen om 21u45  de gsm’s op. Je zet die uit en je geeft spontaan 

alle toestellen die je bijhebt af. 
 

Na dit alles mag je  nu vrij een strip kiezen uit de doos in jouw gang. Je neemt 

slechts één strip tegelijk en na het lezen kom je die ‘s morgens weer in de doos 

steken. De strips zijn eigendom van het internaat: je moet ze met zorg behandelen. 

Bij het verlaten van de gang mag je ze nooit meenemen en kan je de strip, waarin 

je bezig bent, op je kastje laten liggen. Elke vrijdagmorgen steek je de strips terug 

in de doos. Op geregelde tijdstippen komt er een nieuwe doos. 
 

Je moet er aan denken om voor het licht uitgaat naar het toilet te gaan. Wanneer 

het licht uit is en iedereen tracht te slapen, gebruik je de toiletten enkel in uiterste 

nood. 

Wanneer het licht uit is, slaap je. Iedereen heeft zijn nachtrust nodig en niemand 

heeft het recht de nachtrust van anderen te verstoren! We eisen ABSOLUTE stilte!!! 

Om 22u00 gaan de lichten uit en is het bedtijd, slaapwel. 

 
 
opstaan en ontbijt 
 

’s Morgens om 07u00 wordt je gewekt door je opvoeder. Ten laatste om 07u05 

staan we op. Zo heb je voldoende tijd om je klaar te maken. Als je geen 

ochtendpersoon bent zet misschien zelf het alarm van je horloge of wekker ook 

nog eens.  

Je verlaat altijd de slaapkamergang in groep nadat: 

 je bed is opgemaakt, gordijnen open en niets op de grond laten slingeren. 

 je kleren en wasgerief in je kast zijn opgeborgen.  

 Je lichten zijn UIT en je klapraampje staat open. 

 Pas na het controleren van de kamer of die in orde is, krijg je jouw gsm 

terug. 
 

Zo kan je in de loop van de week je vuile was in je reistas onder je bed leggen.  
 

Elke vrijdagochtend neem je al je vuile was mee naar huis. En plaats je je koffer op 

de afgesproken plaats. 
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’s Morgens gaan we in groep naar het ontbijt. Iedereen is dan ook aanwezig bij het 

ontbijt. 
 

Bij het ontbijt plaats je alle boekentassen en zo samen op de tafel achter onze 

eethoek. Je laat geen boekentassen, sportzakken,...   bij je stoel staan. 
 

Na het ontbijt mag je – na toelating van de opvoeder – vanaf 08u00 vertrekken uit 

de eetzaal. Ten laatste om 08u20 vertrek je naar school. 
 

Hou er rekening mee dat het internaat tussen 08u30 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 1 

september tot eind januari, en wel iedere ochtend (ontbijt) van 07u50 uur tot 

08u20.  
 

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 internaatsgebouw open. Zolang wachten we buiten. Hou het er 

rustig en aangenaam, ook al is de opvoeder nog in de eetzaal.  

 

De namiddag zelf zal regelmatig een ander verloop hebben. De opvoeder zal dit elke 

dinsdagavond meedelen. Er is een ruime afwisseling van activiteiten in en buiten 

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

weekend 
 

Als je op (vrijdag)morgen 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. Zorg dat je laken open liggen zodat ze in het 

weekend kunnen luchten 

Je reistas plaats je dan in de livingruimte van de eerste groep (gelijkvloers).  
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Na school kan je je je reistas  afhalen in de ontspanningsruimte van groep 1 op het 
gelijkvloers.  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. 
De studiezalen zullen open zijn.  Je verlaat dan ook het internaat na je je materiaal op 
je kamer hebt geplaatst.   
 

NOG ENKELE CONCRETE AFSPRAKEN 

 

afwezigheden 
 

Voor elke afwezigheid maak je duidelijke afspraken met de directie via de 

afwezigheidbriefjes die je ten laatste maandag moet binnenbrengen. 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. Als je de toestemming krijgt, dan krijg je tevens een kaartje waarop 

dit staat vermeld, en kan je dit steeds tonen aan elke opvoeder die daarnaar 

vraagt… 

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

de loop van een schooldag in het internaat blijven.  
 

onze kamer 
 

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

persoon er niet is. Wanneer je – na toelating van de opvoeder - een bezoek bij elkaar 

op de kamer brengt, staat  de kamerdeur altijd volledig open.  
 

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

bureaulamp, een scheerapparaat, een muziekinstallatie.  
 

De ruimtes waarin je leeft en woont zijn na dertig 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, naakt of halfnaakte foto’s en vragen je het kruisje aan de 

muur te laten hangen. Je bed en bureau behoudt zijn vaste plaats. Je kan door alle 
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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 wekelijks een poetsbeurt, afwisselend droog en nat. 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 er netjes bij 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 van je kamer. Alle onregelmatigheden 

hier rond meld je steeds onmiddellijk aan je opvoeder. 
 

Op je eigen kamer blijven je bed en bureau steeds op dezelfde plaats staan, er 

wordt geen herinrichting toegestaan! 

Bij het verlaten van je kamer en vóór het slapengaan 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 

je opvoeder, waarvoor je o.a. een waarborg hebt betaald. Zorg er goed voor, bij 

verlies kan je een nieuwe ontvangen maar gaat er € 10,00 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 (gedeeltelijk) in de kosten 

zult delen.” 
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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 bureau van de opvoeder. 

 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. 

 ’s avonds worden de gsm’s, smartphones,... door de opvoeders 

opgehaaldom 21u45. Je zet hem op stil en je geeft alle toestellen die je 

bijhebt af. ’s Morgens krijg je hem dan terug, als je kamer opgeruimd is. 

 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., ed...: 

 Tijdens de studie kan je gebruik maken van je eigen laptop om te werken 

voor school. Voor TSO/ASO /BSO leerlingen is dit in de eerste studie.  

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

jij mag gebruiken. Dit wordt NOOIT doorgegeven aan anderen. 

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

voor ontspanningsmomenten. 

 De laptop /Ipad wordt bewaard in het boekentassenruimte in een kast die op 

slot gaat.  

 Er worden geen laptops / Ipad meegenomen naar de slaapkamer. 

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

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, dan kunnen we je laptop in bewaring nemen tot het einde 

van de week. Of 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 
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of verkopen van een dergelijk toestel op het internaat onder internen niet 

toegelaten. 
 

beter voorkomen… 
 

Er wordt geen geld onderling aan elkaar geleend om problemen te vermijden! Leen 

ook je persoonlijke spullen niet zomaar uit… 

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! 

 

 

 

taken binnen het internaat 
 

Elke week staan twee jongens van onze groep in via een opruimlijst om; 

- na het ochtend en avondmaal de tafels van onze leefgroep op te ruimen. 

- elke ochtend tussen 08u00 en 08u20 zullen 2 jongens instaan voor de 

afwas in de eetzaal tot eind januari daarna neemt leefgroep  2 de afwas 

over. 

- de leefruimtes en studies vegen, afwassen, planten verzorgen en verversen 

de vuilbakken. De opvoeder zal altijd meegaan om milieugezind de 

vuilbakken te ledigen.  
 

ALS WE IN DE WEEK DE RUIMTES PROPER HOUDEN HEBBEN WE MINDER WERK 

OP HET EINDE VAN DE WEEK! 
 

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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tot slot 
 

Beste intern, 

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

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

voor een beloftevol internaatsjaar 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 ! 

 
Ik werk hieraan heel graag aan mee.    Voor akkoord, 
 
 

……………………… 
 
internaatsteam 2015-2016 

 

internaatbeheerder    Koen Delft, sdb 

 

coördinator     Els Daghuyt 

 

secretariaat    Nelly Vermeire 

 

leefgroep 1     Philip Ogez en Dirk Claessens 

 

leefgroep 2     Maarten Moens  

 

leefgroep 3     Wim Dekens  

 

leefgroep 4     Steven Vergauwen 
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BIJ  BRAND  

 
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 mechanica) 

 volg de pijlen  

 volg de richtlijnen van de opvoeders op 

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

dit mag verlaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


