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INLEIDING : WELKOM OP ONS INTERNAAT, EEN INTERNAAT VOOR JOU... 
 

Beste ouder(s), 
Het verheugt ons dat u de opvoeding van uw zoon voor een stuk toevertrouwt aan ons internaat. De 
directie, de opvoed(st)ers en alle personeelsleden zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen 
die uw zoon nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met u te kunnen 
samenwerken en willen u nu reeds danken voor het vertrouwen dat u in ons internaat stelt. 
Als ouders draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw 
kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van ons internaat na te streven 
en de leefregels ervan na te leven. 
Wij zullen de rechten van uw kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen. Terecht verwacht u van ons een 
christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding. 
 

Dag nieuwe intern, 
Hartelijk welkom, nu je vandaag de eerste stap in het Don Bosco Internaat zet!  
Je zult je, samen met de andere internen, moeten aanpassen aan een andere leefwereld met nieuwe 
gewoontes en afspraken. Dat die aanpassing niet altijd even vlot verloopt voor iedereen, weten je 
opvoed(st)ers gelukkig ook! Zij proberen je daarom zo goed mogelijk te begeleiden en ervoor te zorgen dat 
je je hier vlug thuis voelt. We wensen je alvast het allerbeste toe. 
 

Ook jou, goede oude bekende, 
heten we van harte welkom. Jij bent niet aan je eerste internaatjaar toe. Jij bent al op de hoogte van het 
reilen en zeilen in ons internaat. Wij hopen dat je de nieuwe internen mee op weg wilt helpen en dat we op 
jou mogen rekenen om mee te werken aan een positief klimaat. 
 

Ook tot jou, meerderjarige intern, 
richten wij een speciaal woord. Door je meerderjarigheid verandert de relatie tot je ouders op juridisch vlak. 
Daardoor zullen er zich hopelijk geen essentiële wijzigingen voordoen in jullie verstandhouding. 
Zowel jijzelf als je ouders ondertekenen het reglement bij het begin van het internaatjaar voor akkoord. 
Jouw handtekening is echter volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag. Vanaf je 
meerderjarigheid kan je autonoom optreden telkens er in het internaatreglement naar 'de ouders' 
verwezen wordt. 
Maar toch willen we – indien je ouders instaan voor de betaling van het internaat – je ouders ook betrekken 
bij bepaalde zaken van het internaatreglement. Dit werd reeds aangeduid in de specifieke overeenkomst 
tot inschrijving van een meerderjarige intern. Vooreerst willen we, in die gevallen waarin jij autonoom 
optreedt, ook je ouders daarvan op de hoogte te brengen. Verder willen we hen betrekken in bepaalde 
beslissingen inzake aanwezigheid en bij de tuchtprocedure. Dit vind je terug in dit internaatreglement. 
 
 
Samen met alle opvoed(st)ers wensen wij al onze internen veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start. 
 
Veel succes ! 
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DEEL 1: HET OPVOEDINGSPROJECT VAN ONS INTERNAAT, VANUIT DON BOSCO 
 

1.1  OPVOEDEN MET DON BOSCO ALS GIDS EN TOCHTGENOOT 
 

Ons internaat werkt vanuit het opvoedingsproject, zoals neergeschreven in “Opvoeden met Don Bosco 
als gids en tochtgenoot”, een opvoedingsproject voor alle Don Boscowerken in Vlaanderen. Hieronder 
vind je alvast de grote lijnen. 
 

DON BOSCO 
Groeien in mens-zijn is een proces. Elke mens legt een heel ontwikkelingstraject af en staat voor de 
opdracht om op het spoor te komen van wat zijn weg in het leven is. 
Maar groeien als mens is geen proces dat rimpelloos verloopt. Mens worden is ook leren leven met wat 
beperkt, gebroken, onaf is zonder de veerkracht en het geloof in de toekomst los te laten.  
Als internaat willen wij jongeren nabij zijn in dit groeiproces. In dit begeleiden van jongeren in hun 
groeiproces is en blijft Don Bosco een krachtige inspiratiebron voor de werking van ons internaat. Zijn hart 
ging uit naar jongeren. In de eerste plaats naar hen die een minder gunstige startpositie hadden in hun 
ontwikkelingsproces. Het engagement van Don Bosco ging terug op zijn geloof, zijn passie voor God en 
voor jongeren. Hij was gefascineerd door het avontuur van God met de mens. Als jonge priester kwam Don 
Bosco in Turijn in contact met straatkinderen en met jongeren in gevangenissen. Pijnlijk getroffen door hun 
lot en levensomstandigheden besloot hij alles te doen wat in zijn mogelijkheden lag om hun een beter 
toekomstperspectief te bieden. Hij kon zich immers geen priester en ‘zielzorger’ noemen en tegelijk 
onverschillig blijven voor het feit dat zij terechtkwamen op een doodlopend spoor. Zijn engagement voor 
de jongeren vertrok niet vanuit een theoretische pedagogische overtuiging, maar vanuit een ontmoeting, 
een concreet geraakt worden. Don Bosco was ervan overtuigd dat jonge mensen in een gunstige omgeving 
konden openbloeien tot mensen die verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf, anderen en de 
maatschappij. Vanuit die overtuiging ontwikkelde hij zijn opvoedingspraktijk. 
 

VELE PARTNERS IN DE OPVOEDING 
De ouders zijn en blijven de eerste opvoeders. Het is dan ook de taak van de ouders om hun kind in die 
zoektocht nabij te zijn en te begeleiden. Tegelijk staan ouders voor de opdracht hun kind geleidelijk los te 
laten en erover te waken het niet op te sluiten in hun eigen verlangens en dromen. 
 

Ouders staan gelukkig niet alleen. Zij betrekken anderen bij het opvoeden en delen hun zorg met vele 
medestanders: de kinderopvang, oma en opa, de buren, de leerkracht, de leider van de jeugdbeweging ... 
‘Er is een heel dorp nodig om een kind groot te brengen,’ zegt een Afrikaans spreekwoord. Hier kan het 
internaat een aanvullende rol spelen. We willen samen met de ouders werk maken van diezelfde 
opvoeding. 
Soms is er meer nodig dan wat in een gewone opvoedingssituatie door ouders, leerkrachten en andere 
opvoeders geboden kan worden. Dan is er een rol weggelegd voor professionele hulpverlening om de 
jongere en zijn omgeving te ondersteunen. Deze professionele hulpverlening kunnen we als internaat niet 
bieden, maar wel willen we – indien nodig – samen op zoek gaan naar de beste hulp. 
 

Ten slotte biedt ook de interactie tussen jongeren onderling unieke ontwikkelingskansen: ze leren 
afspraken maken, geduld opbrengen, relaties aanknopen en afronden, hun emoties uiten, voor zichzelf of 
anderen opkomen, delen, omgaan met verschillen, onderhandelen, frustraties hanteren, vergeven ... 
Vanuit ontwikkelingspsychologisch oogpunt zijn de interacties binnen de peergroep voor jongeren 
onmisbaar in hun proces van identiteitsvorming en in hun groei naar volwassenheid.  
 

Opvoeden is een veeleisende en complexe opdracht. Het samenspel tussen al de betrokken partners is 
veelzijdig en complementair. Kiezen om samen op te voeden biedt een meerwaarde. Het geeft de kans om 
in gesprek te gaan met elkaar, niet alleen over de concrete gang van zaken, maar ook over de 
onderliggende visies en drijfveren. 
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DE KENMERKEN VAN EEN OPVOEDING VANUIT DON BOSCO 

 Een pedagogie van verbondenheid 
Don Bosco koos ervoor in verbondenheid met anderen op te voeden. Voor Don Bosco was 
vertrouwen de basis van elke opvoedingsrelatie. ‘Zonder vertrouwen geen opvoeding,’ hield hij zijn 
medewerkers voor. Jongeren moeten ervaren dat je het goed met hen voorhebt, hen graag ziet en 
dus ‘betrouwbaar’ bent.  
Zo had Don Bosco een groot vertrouwen in de relaties en vriendschappen die jongeren met elkaar 
aangaan en in de groeigerichte dynamiek die een groep kan ontwikkelen. Hij bouwde heel zijn 
werking zo uit dat de groep die rol kon vervullen. Waar je de groepsdynamiek ruimte geeft en er 
vertrouwen in stelt, investeer je in een pedagogie van verbondenheid. 
De verbondenheid tussen opvoeders en jongeren en tussen jongeren onderling wordt zichtbaar en 
tastbaar in een bepaald klimaat dat Don Bosco als ‘familieklimaat’ omschreef. Daarin bied je 
warmte, structuur en veiligheid aan de jongeren. Concreet uit zich dat in vele aspecten zoals de 
aanspreekbaarheid, humor, gezelligheid, ruimte voor het affectieve, samen vieren ... Wanneer je 
doelbewust in zo’n klimaat investeert, versterk je op jouw beurt weer de verbondenheid. 

 

 Een pedagogie van vertrouwen 
Voor Don Bosco was vertrouwen geven aan jongeren een krachtig pedagogisch principe. Het gaat 
om je onvoorwaardelijke positieve instelling ten opzichte van de jongere.  
De pedagogie van vertrouwen doet kiezen voor een waarderende benadering. De opvoeder gaat 
veeleer op zoek naar aanwezige krachten bij de jongere en in zijn omgeving dan te focussen op 
tekorten. Sterker nog, hij ontwikkelt initiatieven waarbij hij jongeren aanspreekt op hun kracht en 
zij succeservaringen kunnen opdoen. Zo leert hij hen te vertrouwen in zichzelf. Dat vormt de basis 
van waaruit ze kunnen groeien in weerbaarheid en in vertrouwen in anderen, de wereld en de 
toekomst. 
Opvoeden vanuit vertrouwen omvat meer dan een welwillend opstellen tegenover jongeren. Het 
vraagt om een aanwezigheid bij en interesse voor de jongeren, het loslaten van bepaalde vormen 
van controle en het bieden van ruimte en groeikansen. Don Bosco omschreef die manier van 
opvoedend aanwezig zijn als assistentie.  
Don Bosco onderscheidde in zijn assisterende benadering twee belangrijke aspecten: hartelijk en 
redelijk opvoeden. Hij was jongeren op een hartelijk-warme manier nabij, hield voeling met hun 
leefwereld en luisterde naar hun kijk op de dingen. Tegelijk toonde hij voldoende stevigheid en 
durfde hij grenzen te trekken en stootblok te zijn om de veiligheid van hun groeiruimte te 
garanderen. 
Toch is dit vertrouwen in jongeren niet naïef of blind want de opvoeder stemt zich af op hun 
beginsituatie en draagkracht. Hij overvraagt hen niet en onderschat hen evenmin. Door het 
aanbrengen van de nodige structuur en grenzen bied hij jongeren een veilig kader. 
Grensoverschrijdend of destructief gedrag ziet hij niet door de vingers, maar je maakt onderscheid 
tussen het gedrag en de persoon. Het afkeuren van wat een jongere doet, gaat niet samen met het 
veroordelen van zijn persoon.  

 

 Een pedagogie van geloof 
Voor Don Bosco was geloof, naast de hartelijkheid en de redelijkheid, een van de drie pijlers van zijn 
preventief systeem. Zijn levensmotto was ‘Da mihi animas’, letterlijk vertaald ‘Geef mij zielen’. Hij 
wilde voor jongeren een zielen-herder, ‘pastor’ zijn die hen hoedde en begeleidde bij hun 
ontwikkeling als mens. De verbondenheid met mensen groeide voor hem vanuit de verbondenheid 
met God. Dat uitgangspunt heeft in de huidige tijd en cultuur zijn vanzelfsprekendheid verloren, 
zowel voor jongeren als voor opvoeders. De gelovige dimensie van het bestaan vandaag recht doen 
is niet eenvoudig, wel uitdagend. Toch willen we die uitdaging aangaan. 
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Een pedagogie van geloof kijkt vanuit een eigen invalshoek naar het op weg gaan met jongeren. In 
elke mens schuilt het verlangen voluit te ‘Leven’. De Bijbel verhaalt hoe mensen telkens weer 
gestuurd door dat verlangen op weg zijn gegaan, zoekend naar wat echt Leven geeft. We lezen er 
ook hoe God de mensen op die weg telkens tegemoet kwam als de God van het ‘Verbond’, de God 
die met mensen mee op weg gaat en bij hen blijft in lief en leed. Door het verlangen van de jongeren 
te verbinden met bijbelse verhalen kunnen ze ontdekken dat ze ten diepste aanvaard en graag 
gezien worden zoals ze zijn. Tegelijk zet de opvoeder hen op weg om te groeien in mens-zijn en om 
het Leven dat in hen ligt, te ontplooien. Je laat hen ervaren dat ze nooit alleen onderweg zijn. 
Menszijn is ook altijd medemenszijn. Anderen zijn tochtgenoten, gave en opgave voor onderweg. 

 

 Een pedagogie van groei 
o Preventief 

Opvoeden was voor Don Bosco werken aan de voorwaarden tot groei. Hij was zich bewust van 
de kwetsbaarheid, maar ook van het potentieel van jongeren en stemde zijn aanbod daarop af. 
Hij creëerde zo een veilige groeiruimte die de nodige structuur en grenzen bood en hen 
uitdaagde zich vanuit hun eigen krachten te ontwikkelen naar zelfstandigheid. Hij noemde dat 
zijn ‘preventief systeem’. Jongeren hebben een dergelijke emanciperende groeiruimte nodig. 
In die ruimte leren ze gaandeweg wat op hen afkomt te hanteren. 

o Integraal en integrerend 
Het verlangen om jongeren tot groei te laten komen, deed Don Bosco intuïtief kiezen voor een 
integrale opvoeding. Hij bood jongeren de kans tot spel en ontspanning, tot verdieping en 
religieuze ontwikkeling, tot handvaardigheid en technische vorming, tot studie en intellectuele 
ontplooiing ... De salesianen synthetiseerden die integrale aanpak later in het 
‘oratoriocriterium’. Voor Don Bosco moest elk werk, elke opvoedervolgende vier elementen 
samen bieden aan jongeren: 
 een ‘thuis’, een eigen plek waar jongeren zich welkom voelen, aanvaard worden in wie en 

wat ze zijn en waar ze zich geborgen weten. Zo wordt ons internaat een huis waar een 
gastvrije, ongedwongen, familiesfeer heerst, waar zowel getroost wordt als gelachen; 

 een ‘school’, als leerplek verwijst naar de mogelijkheden om het leven te leren en te 
groeien in inzicht en wijsheid. Gaandeweg krijgen de jongeren oefenkansen in het 
omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. 

 een ‘speelplaats’, zorgt ervoor dat jongeren zich ontspannen en uitleven. Zij krijgen een 
kans de waarde van vriendschap te ontdekken. Zo geven feesten het leven kleur en ritme 

 een ‘parochie’, een zin-plek. Het verwijst naar de ruimte die aan jongeren geboden wordt 
om zichzelf en het bestaan als een mysterie te ontdekken. Ze kunnen er de liefde van God 
ervaren in de verbondenheid met een gemeenschap die voorleeft en draagt. 

 

 Een pedagogie van vreugde en spel 
o Vreugde  -  Vreugde een plaats geven in de opvoeding gaat over meer dan ‘plezier’ maken. 

Ze is vrucht van de fundamentele acceptatie van zichzelf en de ander en van een positieve, 
groeigerichte betrokkenheid op elkaar. Voor Don Bosco was vreugde een graadmeter van 
het pedagogische klimaat. Wanneer de verbondenheid, de veiligheid en het vertrouwen 
tussen jongeren en opvoeders wegebben, verdwijnt de vreugde Gevoeligheid voor 
levensvreugde is een basiswaarde. Concreet betekent het onder meer dat je jongeren 
ontvankelijk maakt voor schoonheid, dat je hun kansen geeft tot zelfexpressie, dat je hen 
uitdrukkelijk bevestigt, dat je met hen feest viert, dat je hen een moment van stilte laat 
proeven ... 
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o spel  -  In de opvoedingspraktijk van Don Bosco namen spel en een speelse aanpak een 
bevoorrechte plaats in. Hij stimuleerde het actieve, collectieve spel en creëerde er letterlijk 
en figuurlijk de ruimte voor. Het was voor hem geen intermezzo tussen de dingen die er wel 
toe deden. 
Ruimte voor spel en voor speelse elementen horen daarom thuis in ons internaat. In het spel 
zitten krachtige groei- en leerkansen. Het geeft ruimte aan verbeelding en fantasie. Het 
helpt jongeren tot expressie brengen wat in hen leeft en bevordert het kanaliseren van hun 
impulsen. Jongeren leren er omgaan met elkaar, oefenen rollen en ontwikkelen er hun 
sociale vaardigheden. Het biedt kansen om als opvoeder grenzen te integreren, afspraken te 
maken en de waarde daarvan concreet te ervaren. Zonder regels ontaardt een spel immers 
al snel. Spelen is misschien wel de meest integrale en integrerende manier om het leven te 
leren.  

 

 Een pedagogie van hoop 
Voor Don Bosco was het godsvertrouwen de horizon waartegen hij opvoedde. Geregeld verwees 
Don Bosco naar Jezus Christus die het geknakte riet niet breekt en de kwijnende vlaspit niet dooft. 
Hij spoorde zijn medewerkers met dat model aan tot vertrouwen in de groei van elke jongere, ook 
van diegenen bij wie ze vooral de problemen en beperkingen (het geknakte riet...) zagen. Volwassen 
worden gebeurt met vallen en opstaan. Soms kun je met jongeren niet meer dan enkele kleine 
stapjes zetten of moet je toezien hoe ze afdwalen en zich vastrijden. Opvoeden betekent dan dat je 
geduldig en vasthoudend nabij blijft, de weg van de geleidelijkheid bewandelt zonder het 
vertrouwen in de groeikracht van de jongere op te geven. 

                 

1.2  CONCRETE UITWERKING 

Zoals hierboven geschetst wordt er naar gestreefd om de verschillende dimensies, die in elke mens 
inherent aanwezig zijn, aan te spreken en wordt de kans geboden om deze tot volle ontplooiing te laten 
komen. We houden sterk vast aan onderstaande pedagogische accenten. 
 

1.2.1  pastoraal engagement 

Zoals hierboven beschreven, start onze opvoeding vanuit een christelijke levensvisie. De hierbij horende 
pastorale bewogenheid is een manier van in het leven staan. Het is met de goedheid, de geest en het hart 
van Jezus met mensen omgaan en voor mensen instaan, vanuit een diep geloof in God, in het leven, in de 
mens en zijn medemens. Zoals een goede herder voor zijn schapen zorgt alsof heel zijn leven ervan afhangt, 
omdat hij alles voor zijn schapen over heeft, zo staat een opvoed(st)er er voor zijn of haar internen, is niets 
hem te veel als de intern er wel bij vaart. Een manier van leven is het, die om explicitatie vraagt, om 
uitdrukking, verwoording, bezinning en verdieping en daarvoor de momenten vindt en vrijmaakt. Daarom 
horen bij pastoraal ook die momenten van een avondwoordje, een bezinning, een viering,… 
Zo wordt de internaatdag doorgaans beëindigd met een bezinnend moment, in navolging van Don Bosco 
een avondwoordje (buonanotte) genoemd. Dit ‘avondwoordje’ is een zinvol gebeuren om de dag af te 
sluiten in groep en samen even stil te vallen. Dit avondwoordje wordt meestal gegeven door de eigen 
opvoeder in de groep. Maar soms gebeurt dit ook door iemand van de directie, eventueel voor de ganse 
internaatgroep. 
Naar aanleiding van bijzondere gelegenheden organiseren we voor alle internen aangepaste bezinnings- 
of gebedsmomenten. 
Internen worden geacht de bezinningsmomenten en avondwoordjes in de leefgroep en in de kapel op een 
positieve en respectvolle manier te ondersteunen en te beleven. 
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In de inkom en in elke leefgroep trachten we dit ook een plaats te geven in een pastoraal hoekje. Dankzij 
de invulling van deze themahoekjes worden de jongeren permanent en op een ongedwongen wijze 
oproepen om eens stil te staan bij onze inspiratie en om geëngageerd in het leven te gaan staan.  
 

De christelijke en algemeen menselijke waarden die via ons opvoedingsproject aangebracht worden, 
moeten gerespecteerd worden. Uitingen van misprijzen tegenover elke vorm van geloof, en elke vorm van 
racisme, geweld, discriminatie en mensonterende seksualiteit.... worden niet getolereerd. 
 

1.2.2  studie en begeleiding 

Het internaat hanteert een verantwoord dag- en weekrooster én een jaarprogramma dat parallel loopt met 
de opbouw van de hoogtepunten van de schoolkalender. Met deze regeling willen wij de noodzakelijke rust 
en regelmaat aanbieden. Er zijn goed uitgebalanceerde studietijden met een gedifferentieerde 
studieopvolging en waar kan –begeleiding, afhankelijk van de individuele mogelijkheden, resultaten én 
studierichting. 
 

1.2.3  sport en ontspanning 

Het internaat opteert voor een dagelijks sport- en ontspanningsaanbod. Naast lichamelijke en mentale 
voordelen bevorderen deze activiteiten de kansen tot het verfijnen van sociale vaardigheden.  
 

We streven – indien het weer het toelaat - naar dagelijkse sportmomenten op internaat. Behalve internen 
die een ziektebriefje kunnen voorleggen, doet iedereen mee aan de gekozen of opgelegde sportactiviteit. 
Wie gekwetst is, spreekt met zijn opvoed(st)er af waar hij verwacht wordt. 
Tijdens de sport gelden enkele preventieve maatregelen om het goede en veilige verloop te garanderen: 

 het dragen van sportieve kledij is verplicht en deze kledij wordt enkel voor sportactiviteiten 
gereserveerd; 

 het sportschoeisel moet nauw aansluiten en steeds worden dichtgeknoopt; 

 juwelen, bandjes, piercings en uurwerken worden tijdens het sporten niet gedragen; 
 tijdens het skaten, rollerbladen en steppen is het dragen van pols- en kniebescherming verplicht. 

Het dragen van een helm wordt warm aanbevolen. 

 

Gebruik van televisie, dvd,… is op internaat in de livings toegelaten, maar beperkt zich tot de 
ontspanningsmomenten. Elke leefgroep is voorzien van enkele grotere spelen (biljart, tafelvoetbal, 
pingpong) en er zijn ook gezelschapsspellen aanwezig. De opvoed(st)er streeft naar voldoende en boeiende 
alternatieven om zo een aangenaam leefklimaat te kunnen uitbouwen. Voor de jongens uit de BSO-
richtingen, die minder studietijd moeten nemen, worden in hun ‘vrije ruimte’ zinvolle activiteiten 
aangeboden. 
 

1.2.4  sociale initiatieven gericht op zorgverbreding, op gelijke kansen voor elk kind 

Het internaat probeert via deze initiatieven (uitgebreide inschrijvingsgesprekken, de inschakeling van 
hulpopvoeders) haar identiteit goed te bewaken. Als internaat kunnen we fungeren als een belangrijke 
hefboom in de strijd tegen kansarmoede. 
We werken met een deskundig team dat garant staat voor kwaliteit en deskundigheid. Hoewel we geen 
therapeutenwerk kunnen verrichten, proberen we in eventuele moeilijke situaties een zinvol antwoord te 
bieden, soms met doorverwijzing naar en samenwerking met gespecialiseerde instanties. 
We proberen ons opvoedingsproject te realiseren in een open dialoog met de ouders die een deel van hun 
taak aan het internaat delegeren en in direct contact met de school waar de intern les volgt. Maar uiteraard 
blijven de ouders de eindverantwoordelijken voor de opvoeding van hun zoon. 
In ons internaat vormen alle internen, ouders, inrichtende macht, verantwoordelijken, opvoed(st)ers en 
ondersteunend personeel één groot levend geheel. Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor die 
internaatgemeenschap en voor wat zich op ons internaat afspeelt. 
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1.3  ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN INTERNAAT EN OUDERS 

In de onderstaande engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij met je ouders maken bij de 
inschrijving. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je bij ons bent ingeschreven. 
 

Beste ouders, als Katholiek internaat zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo een goed 
mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in 
ons internaat is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom te volle op 
uw medewerking. Wij willen onze verantwoordelijkheid in de opvoeding van uw zoon opnemen, maar als 
ouder blijft u hierin natuurlijk de hoofdverantwoordelijke. 
 

1.3.1 wederzijdse afspraken met betrekking tot contact internaat-ouders 

Indien nodig neemt het internaat (opvoeder of directie) contact op met de ouders. Dit kan te maken hebben 
met het gedrag van uw zoon-intern, of met een maatregel waartoe het internaat zich genoodzaakt ziet. 
We vinden het in het kader van de opvoeding van uw zoon heel belangrijk om u op de hoogte te houden. 
Zo’n contact is dan ook niet vrijblijvend. 
 

Ook mag u als ouder, steeds contact opnemen met het internaat. Dit gebeurt in principe via de directie, die 
dan de nodige afspraken maakt voor verdere opvolging. Hou er rekening mee dat de opvoeders overdag 
niet aanwezig zijn op het internaat en ’s avonds vooral met hun eigen leefgroep bezig zijn. Om een 
opvoeder te bereiken neem je best contact op met het internaat met de vraag of de concrete opvoeder u 
opnieuw kan opbellen wanneer het internaatgebeuren dit toelaat. 
 

Per trimester organiseert het internaat een oudercontact. Hierop worden alle ouders uitgenodigd voor een 
gesprek met de opvoeders. Vanuit het internaat kan het zijn dat we ouders vooraf contacteren om zeker 
aanwezig te zijn. In dat geval verwachten we u zeker (of neemt u contact op voor een andere afspraak). 
 

Ook op andere momenten kunnen we, als we dit nodig achten binnen de begeleiding van uw zoon, u als 
ouder uitdrukkelijk uitnodigen voor een gesprek. In dat geval verwachten we dat u op deze uitnodiging 
ingaat. 
 

1.3.2  wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid 

Door de inschrijving van uw zoon in ons internaat, verwachten we dat hij in principe alle internaatdagen 
aanwezig is op het internaat en deelneemt aan alle activiteiten. Zo verwachten we dat de intern na school 
zo snel mogelijk naar het internaat komt. Het internaat verlaten of op weg naar het internaat blijven hangen 
zijn zonder uitdrukkelijke toelating van de internaatdirectie niet toegelaten. 
Afwezigheden worden altijd schriftelijk afgesproken met de internaatdirectie. De concrete afspraken hier 
rond vindt u terug in het internaatreglement onder 2.3.1. We vragen dat u wanneer u beslist om zo’n 
toelating te geven, u dit heel overwogen doet. 
 

Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op het internaat 
aanwezig is, deelneemt aan de door het internaat georganiseerde activiteiten, en er ook telkens op tijd 
aanwezig te zijn. 
 

Jongeren ervaren en leren en/of het aanwezig zijn op het internaat soms om diverse redenen als lastig of 
minder leuk. Zomaar wegblijven uit school of internaat kan echter niet. Bij moeilijkheden hier rond (zowel 
op school als internaat), wil het internaat, samen met de school en het CLB, helpen deze moeilijkheden op 
te lossen. Het internaat verwacht dan bovendien uw actieve medewerking bij eventuele 
begeleidingsmaatregelen op dit vlak. 
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Indien uw zoon niet meewerkt aan onze begeleidingsplannen, kan de internaatbeheerder beslissen om een 
tuchtprocedure tegen de intern op te starten, omdat hij zowel het onderwijs- als het internaatgebeuren 
serieus verstoort. Verder kan het internaat ook beslissen uw zoon uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij 
hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor het internaat al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind 
verblijft. 
 

1.3.3  wederzijdse afspraken over de begeleiding van uw zoon 

Op een internaat komen verschillende facetten van het leven van de jongere samen. Zowel het schoolse, 
de socio-emotionele en de sociale facetten komen er aan bod. En op elk van deze facetten kunnen in het 
opgroeien van uw zoon spanningen ontstaan. 
De begeleiding hiervoor gebeurt op de eerste plaats door de opvoed(st)er(s) van de eigen leefgroep. Hierbij 
wordt de opvoed(st)er bijgestaan door de directie van het internaat. Wanneer we echter merken dat de 
problematiek de mogelijkheden van het internaat overstijgt, zullen we in gesprek met de ouders 
doorverwijzen naar externe begeleidende instanties (CLB,…). Het internaat zoekt hierbij in overleg met 
ouders en de betrokken intern naar de meest aangewezen vorm van begeleiding en we rekenen hierbij op 
de positieve medewerking van de ouders (ingaan op uitnodigingen tot overleg, enz…). 
 

Om de begeleiding vanaf het begin zo goed mogelijk te kunnen realiseren, krijgt u bij de (her)inschrijving 
een formulier ‘extra zorg’. Het biedt u als ouders (liefst in overleg met uw zoon) de kans om op vrijwillige 
basis informatie aan het internaat door te geven, die de begeleiding kan optimaliseren. We roepen u dan 
ook de nodige aandacht aan dit document te besteden.  
 

Vanuit onze werking, zijn we ons terdege bewust van de mogelijkheden en kansen die een internaat in de 
opvoeding kan bieden, maar ook van zijn beperktheden. We vragen u dan ook uw verwachtingen naar het 
internaat toe, af te stemmen op de mogelijkheden van een internaat. 
 

1.3.4 naar een gedeelde verantwoordelijkheid in de opvoeding tussen ouders, school, internaat en 
centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 

In het kader van een integraal zorgbeleid engageren school, CLB en het 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 
(voor de werking van het CLB, zie ook 3.1.6) 
 
1.3.5  positief engagement ten aanzien van de gebruikte taal 

Ons internaat is een Nederlandstalige instelling, binnen het in Vlaanderen georganiseerd Nederlandstalig 
onderwijs. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw zoon aanmoedigt om 
Nederlands te spreken en eventueel te leren. De enigste gebruikte taal binnen het internaat is het 
Nederlands. 
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DEEL 2:  ONS INTERNAAT ALS LEER-, OPVOEDINGS- EN LEEFGEMEENSCHAP:  
HET REGLEMENT 
 

2.1  DE INSCHRIJVING 
 

2.1.1  onze visie 

Inschrijven is een engagement tussen twee of meerdere partijen. Vandaar dat wij het belangrijk vinden als 
internaat dat we voor een eerste inschrijving de nodige tijd uittrekken om met de kandidaat intern en de 
ouders een degelijk gesprek te voeren. In dit gesprek moet er ruimte zijn om te zeggen waar ons internaat 
voor staat, wat ons engagement is en wat we verwachten van het engagement van de ouders en de intern. 
Tegelijkertijd willen we de nodige informatie verzamelen over de kandidaat intern.  
 

2.1.2  eerste inschrijving 

Voor het eerst inschrijven in ons internaat, gebeurt pas na een verkennend gesprek met de kandidaat-
intern en met de ouder(s). Hierbij brengen we ook een bezoek aan het internaat, zodat de concrete werking 
duidelijk wordt. Dit betekent dat je niet telefonisch (of per fax of mail) kan inschrijven en dat minstens één 
van de ouders (tenzij je reeds meerderjarig bent), die in toepassing van de artikels 373 en 374 van het 
burgerlijk wetboek, handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. 
Vooraleer je definitief ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en 
het reglement van het internaat. 
Om ingeschreven te kunnen worden in het internaat, moet je ook ingeschreven zijn in een (lagere of) 
secundaire school. Alvorens je inschrijving definitief te maken, kan het internaat eerst de inschrijving 
bespreken met de betrokken school. 
 

Bij de inschrijving wordt er na lezing het internaatcontract door de ouders en de intern ondertekend, waarin 
men o.a. verklaart akkoord te gaan met het pedagogisch project en het internaatreglement. Ook verklaart 
men akkoord te gaan met de betaling van het kostgeld. 
 

2.1.3  herinschrijving 

Een inschrijving gebeurt telkens voor de duur van één schooljaar. Op het einde van een schooljaar (tenzij 
bij een definitieve uitsluiting of bij contractuele tekortkoming) kan men herinschrijven voor het volgende 
schooljaar. De internaatdirectie kan dan beslissen of zij al of niet akkoord gaan met een herinschrijving. 
Je wordt tijdig op de hoogte gebracht over de manier van herinschrijven en je hebt, tot aan een 

vooropgestelde datum, voorrang op nieuwe internen. 
 

2.1.4  duur van de inschrijving 

Wanneer je inschrijft in ons internaat, dan schrijf je in principe in voor een volledig schooljaar. Een 
inschrijving stopt enkel: 

 op het einde van het schooljaar (Je wordt dus niet automatisch opnieuw ingeschreven voor een 
nieuw schooljaar en een herinschrijving is dan steeds noodzakelijk);  

 wanneer je als tuchtmaatregel definitief van het internaat wordt gestuurd; 

 wanneer je niet langer school loopt in een (lagere of) secundaire school; 

 wanneer je zelf het internaat verlaat (hierbij verwijzen we naar punt 5 van de overeenkomst van 
inschrijving) 
 

2.2  ONS INTERNAAT 
 

2.2.1  openingsuren internaat 

Het internaat is gelegen langs de Kortrijksesteenweg 1025, 9051 Sint-Denijs-Westrem. Deze campus wordt 
gedeeld met Don Bosco Sint-Denijs-Westrem, School voor Wetenschap en Techniek.  
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Het internaat is voor de internen enkel toegankelijk op de dagen die voor de betrokken intern een 
schooldag is (dus niet tijdens vakantiedagen, weekends, vrije dagen, klassenraden, pedagogische 
studiedag,…). Hiervan afwijken kan enkel na een uitdrukkelijke toelating van de internatsbeheerder. 
Op lesdagen is het internaat tijdens de schooluren (meer bepaald tussen 08u15 en 16u30 (15u40) en op 
woensdag tussen 08u15 en 12u30) niet toegankelijk voor internen. Op maandagmorgen kunnen de internen 
op het internaat tussen 07u45 en 08u25. Op vrijdag is het internaat na school open tussen 15u40 en 17u15. 
 

Bezoek (ook door externen van de school) wordt niet zo maar toegelaten en wordt steeds vooraf besproken 
met de directie. Niet-internen moeten zich dan ook altijd eerst aanmelden bij de directie van het internaat. 
 

Tijdens de vakantieperiodes (allerheiligenvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie) wordt 
alle materiaal op de kamer in de kast opgeborgen en gaan alle kastjes op slot. Dit moet ons toelaten alles 
grondig te reinigen en andere groepen in het internaat te ontvangen. 
 

2.2.2  de internaatrekening 

Het kostgeld is een jaarsom en omvat het verblijf in het internaat, de wettelijk voorziene verzekeringen, de 
maaltijden, het gebruik van douches, elektriciteit en verwarming, de begeleiding, de groepsactiviteiten… 
 

De maand september (of de eerste maand) betaal je bij je inschrijving bij wijze van voorschot , om de 
inschrijving definitief te maken. Samen met dit voorschot, vragen wij een waarborg. Deze som dient 
principieel voor de vergoeding van de eventuele schade door de intern veroorzaakt, het in bruikleen geven 
van een kamersleutel en als betaling van de schoonmaak van de kamer op het einde van elke trimester en 
bij het beëindigen van het contract (indien dit niet gebeurt door de intern zelf). Beschadigingen, verlies van 
sleutel en het aanreken van het poetsen van de kamer wordt steeds meegedeeld aan de ouders. Het saldo 
van de waarborg word teruggestort, hoogstens één maand na het einde van het schooljaar of na beëindigen 
van het contract.  
 

Voorafgaandelijk aan iedere internaatmaand ontvang je een factuur voor de komende maand. De betaling 
gebeurt dan ook het liefst maandelijks. Na afspraak kan je er voor kiezen om per trimester te betalen. 
 

Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van internaatrekening. Dat 
betekent dat we hen allebei aanspreken om de volledige rekeningen te betalen. We kunnen dus niet ingaan 
op een vraag om de internaatrekening te splitsen. Als je ouders het niet eens zijn over het betalen van de 
internaatrekeningen, zullen we hen allebei een identieke internaatrekening bezorgen. Zolang die rekening 
niet volledig is betaald, blijven je beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht 
de afspraken die met elkaar gemaakt hebben.  
 

Jaarlijks wordt de overeenkomst i.v.m. kostgeld ter bevestiging ondertekend. Men verbindt zich ertoe het 
volledige schooljaar op internaat te blijven. Als men beslist het internaat vroegtijdig te verlaten, wordt 
het kostgeld van de lopende maand verder betaald en wordt er een verbrekingsvergoeding ten bedrage 
van één maand kostgeld aangerekend. 
Een uitschrijving doorheen het jaar gebeurt schriftelijk aan de hand van een voorzien document. Dit 
document kan je verkrijgen op het secretariaat van het internaat. 
 

Tijdens korte periodes van afwezigheid (stage, schorsing, ziekte korter dan 15 dagen, afwezigheid op 
woensdagnamiddag, schooluitstappen, …) kan geen teruggave van kostgeld gevorderd worden.  
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Indien de rekening op de vervaldag niet is betaald, kan het kostgeld worden gevorderd vanaf de eerste dag 
van de periode waarvoor het is verschuldigd. De volgende procedure wordt hiervoor toegepast: 

 een schriftelijke aanmaning; 

 een ingebrekestelling door middel van een aangetekend schrijven; 

 vordering via incassobureau (die eventueel justitie inschakelt).  
De kosten hieraan verbonden, worden in rekening gebracht van de ouders: 

 gewone aanmaning: posttarief; 

 aangetekende zending: posttarief; 

 inschakelen incassobureau: kosten incassobureau (zowat 20% van het te vorderen bedrag) 

 gerechtelijke weg: alle gerechtskosten; 

 Voor iedere onbetaalde factuur zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest 
vanaf de factuurdatum worden aangerekend met een minimum van 12 % (twaalf) per jaar. 
Bovendien zal een schadevergoeding worden aangerekend, van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling. Die schadevergoeding zal nooit kleiner zijn dan 10% van het bedrag van de 
facturen en zal minimum €25,00 (vijfentwintig euro) bedragen. 

Bij het niet tijdig betalen van het kostgeld kan de intern de toegang tot het internaat ontzegd 
worden. 
 
2.2.3 reclame en sponsoring op internaat 

Reclame en sponsoring moeten verenigbaar zijn met de pedagogische taken en doelstellingen van ons 
internaat. Ze moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. Ze mogen de 
objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het internaat niet in 
het gedrang brengen. Daarom zal alles via de internaatbeheerder moeten gaan. 
 

2.3  HET INTERNAATREGLEMENT 
 

2.3.1  aanwezigheid & afwezigheid 
 

2.3.1.1 aanwezigheid 

Als je ingeschreven bent in ons internaat verwachten we dat je gedurende het hele schooljaar aanwezig 
bent en aan de activiteiten van het internaat 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 elke schooldag tijdig aanwezig 
bent op het internaat, d.w.z. onmiddellijk (voor internen van andere scholen dan DBSDW: zo snel mogelijk) 
na de laatste les. 
Behalve wanneer je met toestemming afwezig bent, ben je op schooldagen op het internaat aanwezig. Met 
schooldagen bedoelen we alle weekdagen vanaf 1 september tot en met 30 juni, dat je effectief aanwezig 
moet zijn op school. 
Wanneer men niet op school aanwezig moet zijn (bv. op klassenraden- en deliberatiedagen, 
vakantiedagen, pedagogische studiedag school,...) kan je niet in het internaat verblijven. 
 

Het kan gebeuren dat een intern je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan een activiteit of afwezig 
is. Hieronder kan je lezen welke procedure er dient gevolgd te worden bij afwezigheid.  
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2.3.1.2 afwezigheden 
 

2.3.1.2.1  algemene regel bij afwezigheden 

De algemene regel is dat ouders steeds het internaat verwittigen wanneer hun zoon afwezig is. Van 
rechtswege gewettigde afwezigheden en afwezigheden om een andere reden, die te voorzien zijn, 
moeten in het begin van de internaatweek SCHRIFTELIJK BIJ DE DIRECTIE gevraagd worden, TEN 
LAATSTE OP MAANDAGAVOND (of de eerste avond van een internaatweek). Een vraag tot 
afwezigheid bevat steeds een duidelijk BEGIN- en EINDUUR. Internen zijn steeds terug op internaat voor 
22u00, anders loopt hun afwezigheid tot de volgende morgen. 
 

Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee. 
 

2.3.1.2.2  afwezigheid bij ziekte 

Bij afwezigheid door ziekte wordt het internaat zo snel mogelijk telefonisch verwittigd van de afwezigheid. 
Daarna wordt deze afwezigheid schriftelijk bevestigd op onderstaande manieren:  

 Voor een korte ziekteperiode (één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen) volstaat een 
ondertekende en gedateerde verklaring van de ouders. Men kan een afwezigheid wegens ziekte 
maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen. 

 

 Een medisch attest is vereist: 
o voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra men vier opeenvolgende kalenderdagen 

ziek is, zelfs als er in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten; 
o wanneer men voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische 

reden heeft gewettigd met een verklaring van de ouders; 
 

 Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen: 
o het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de 

patiënt”; 
o het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;  
o het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de intern te maken 

heeft, zoals vb. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, … 
De verklaring van de ouders of het medisch attest moet men inleveren bij de directie wanneer men de 
eerste dag terug op internaat is. Als men langer dan 10 opeenvolgende dagen ziek is, dan moet men het 
medisch attest onmiddellijk op internaat laten bezorgen, vóór men terugkomt. Als men omwille van 
eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig is op internaat, volstaat één medisch attest met 
de verschillende data. Ook wanneer men vaak afwezig is wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens 
de raadpleging van een arts nodig is, kan men in samenspraak met de internaatbeheerder, één enkel 
medisch attest indienen, dat dan, telkens als men afwezig is, gepreciseerd wordt door een verklaring van 
de ouders. 
 
2.3.1.2.3  van rechtswege gewettigde afwezigheid 

De van rechtswege gewettigde afwezigheden in de school (vb. huwelijk, begrafenis,…) gelden ook als 
een gewettigde afwezigheid op internaat, mits voorafgaande schriftelijke verwittiging. 
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2.3.1.2.4  afwezigheid om een andere reden 

Voor andere afwezigheden dan wegens ziekte of van rechtswege gewettigde afwezigheid heeft men de 
toestemming van de internaatbeheerder nodig. Andere afwezigheden zijn dus geen recht. Wij denken aan 
afwezigheden wegens: 

 persoonlijke of familiale redenen; 

 selectie voor deelneming aan een culturele- of een sportmanifestatie; 

 dokters- of tandartsbezoek; 

 naschoolse activiteiten (muziekschool, sporttraining) 

 sollicitatie; 

 (rij)examen buiten de school. 
Binnen de mogelijkheden worden deze afwezigheden toegestaan. Niettemin benadrukken wij de waarde 
van een woensdagnamiddagverblijf op internaat. De activiteiten die op dit moment georganiseerd worden 
zijn belangrijk voor de groepsvorming en het scheppen van een positief leefklimaat. 
 

2.3.1.2.5  afwezigheid van een meerderjarige intern 
Als meerderjarige intern kan je zelfstandig beslissen en dus ook je eigen afwezigheden – binnen de afspraken van het 

internaat – rechtvaardigen. Zoals aangeduid in de specifieke overeenkomst tot inschrijving van een 
meerderjarige intern willen we toch – indien je ouders instaan voor de betaling van het internaat – je ouders 
betrekken bij jouw afwezigheden op het internaat. Zo moeten afwezigheden van langer dan drie uur ook 
ondertekend worden door je ouders.  
Afwezigheden rond GIP en stages worden ook nog concreter omschreven in de leefregel van de vierde 
groep. 
 
2.3.1.2.6 dispensatie op school wegens afwezigheid leerkracht – afspraken enkel voor DBSDW 

Het gebeurt dat leerlingen wegens afwezigheid van een leerkracht het (voor)laatste uur reeds de school onder 
voorwaarden mogen vertrekken (dispensatie).  
Omdat dit tijdens de schooluren gebeurt, kunnen internen op dat moment NIET op het internaat terecht (geen 
opvoeders aanwezig). 
 

Internen mogen op dat moment het schoolterrein verlaten. als alle onderstaande voorwaarden in orde zijn: 

 de ouders gaven in het begin van het schooljaar aan de school principieel  hun akkoord dat hun zoon bij 
dispensatie de school mag verlaten (een toelating voor het ganse schooljaar) 

 de internaatbeheerder gaf in het begin van het schooljaar aan de school principieel  zijn akkoord dat de 
betrokken intern bij dispensatie de school mag verlaten (een toelating voor het ganse schooljaar) 

 bij elke concrete dispensatie  laat de intern diezelfde dag  internaatbeheerder zijn agenda ondertekenen op 
de plaats waar de concrete dispensatie vermeld staat 

 bij elke concrete dispensatie  laat de intern het volgende weekend een ouder zijn agenda ondertekenen op 
de plaats waar de concrete dispensatie vermeld staat 

Indien er aan deze voorwaarden niet voldaan is, dan blijft de betrokken intern op school. 
 

Na een dispensatie is de betrokken intern in ieder geval op tijd aanwezig bij het begin van de internaatwerking. 
 

2.3.1.2.7  aanwezigheid overdag tijdens de examenperiodes 
Tijdens de examenperioden hebben de leerlingen op school een halvedagsysteem. Tijdens die periodes is het 
internaat in de namiddag open voor de betrokken internen en voorziet het internaat een aangepast programma met 
o.a. de nodige studietijden. 
 

Maar tijdens de voormiddagen is het internaat niet open omdat er geen opvoeders aanwezig zijn.  

 Voor de leerlingen van DBSDW van de eerste en tweede graad voorziet de school opvang voor de momenten 
dat de betrokken intern geen examen heeft. De internen zijn daar aanwezig, volgens de afspraken van de 
school.  Dit wordt opgevolgd door de school. 
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 Voor de leerlingen van de derde graad voorziet de school geen opvang tijdens de momenten dat de 
betrokken intern geen examen heeft. Ook op het internaat is er voor hen geen begeleiding voorzien. De 
internen van de derde graad kunnen zich op dat moment ook buiten het internaat/de school begeven.  
Wanneer deze internen zich aan de gemaakte afspraken houden, kunnen zij op de momenten dat ze geen 
examen hebben, op hun eigen kamer en in de eigen leefgroep.  

 Deze laatste regeling geldt ook voor internen van een andere school dan DBSDW. 
Alle internen worden – ook tijdens de examens – ’s middags in de eetzaal verwacht. Vanaf 12u00 is er 
internaatwerking en zijn de betrokken internen dus aanwezig op het internaat. 
 

2.3.2  documenten 

Bij een (her)inschrijving vragen we je enkele documenten in te vullen (inschrijffiche, internaatcontract, 
medische fiche,…). Ook kan u o.a. via de fiche ‘extra zorg’ ook informatie vrijwillig meedelen. Al deze 
informatie wordt door het internaat bijgehouden voor alle schooljaren dat je ingeschreven bent op het 
internaat. Deze informatie wordt niet verspreid. Je ouders (en als meerderjarige jezelf) kan vragen die 
informatie in te kijken. Bij je (her)inschrijving vragen we je ook een kopie van je identiteitskaart. 
We dringen er op aan alle wijzigingen steeds aan het internaat door te geven. 
 
Voor de administratie worden bepaalde gegevens ook elektronisch verwerkt. De wet persoonsgegevens is 
van toepassing op deze informatie. zo heb je het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten 
verbeteren. 
 

2.3.3  begeleiding 
 

2.3.3.1 organisatie van de studie 

Studie en studiebegeleiding zijn een belangrijk aandachtspunt op internaat. Uiteraard ligt de eerste 
verantwoordelijkheid bij de intern zelf. De internen (met uitzondering van de BSO-jongens) hebben 
dagelijks minstens twee maal een uur studie. Internen uit een BSO-richting hebben dagelijks één uur 
studie. Er bestaat ook de mogelijkheid om extra studie te nemen. 
Om een echte studiesfeer te bekomen mag niemand een ander storen of van de studie afhouden tijdens de 
opgelegde studiemomenten. Voor het studeren op kamer: kamerbezoek tijdens de studietijden kan enkel 
mits toestemming van de opvoed(st)er en met open deur. 
 

Veel aandacht gaat naar het leren studeren. In de studiebegeleiding wordt er gewerkt aan een evolutie over 
de groepen heen met het oog op een steeds groter wordende zelfstandigheid (leren in studiezaal in de 
eerste groep, over leren op kamer met open deur… tot zelfstandig zijn studie bepalen). Bij dit alles bepalen 
ook de behaalde studieresultaten wat al of niet kan.  
 

Voor de internen uit een beroepsrichting voorzien we een aangepast programma. 
 

Tijdens de examenperiode is er halvedagsysteem. De internen bereiden dan hun examens voor op internaat 
in een klimaat van rust, stilte en respectvolle samenhorigheid. Doorheen de namiddag wordt er in die 
periode voldoende studie voorzien. Bij keuze voor afwezigheid tijdens de examenperiode geldt de 
afwezigheid voor de hele examenperiode. 
 

We stellen leerhulpmiddelen ter beschikking. Schoolwerk kan uitgevoerd worden, volgens een beurtrol, op 
de computers van het internaat. Voor het gebruik van persoonlijke computers verwijzen we naar het 
computerreglement, toegevoegd aan de leefregel van de eigen groep. 
 

2.3.3.2  opvolging van de resultaten 

Opvoed(st)ers hebben het recht de schoolrapporten en de schoolagenda te controleren om zodoende het 
studiewerk op te volgen. In geval van zwakke resultaten bij tussentijdse en examenrapporten wordt een 
volgsysteem opgezet. De opvoed(st)er inventariseert de genomen stappen in een volgmap of via het 
computervolgsysteem. Wij verwachten dat de intern openstaat voor deze begeleiding. 
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2.3.3.3  contact met ouders, de school, CLB, … 

Het op internaat opgezette begeleidingsplan wordt gecommuniceerd met de ouders Indien noodzakelijk 
spreken we externe begeleiders aan : graadcoördinatoren, leerkrachten, GON, CLB, .... Daartoe werd er 
tussen de school (DB SDW), het CLB (VCLB Holstraat Gent) en het internaat de engagementsverklaring 
‘naar een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid in de opvoeding tussen school, internaten en CLB’ 
afgesloten. 
 

Het internaat organiseert op een drietal momenten een eigen oudercontact voor het internaat. Hierbij 
wordt er door de opvoeder een internaatrapport opgesteld, waarin wordt weergegeven hoe we de 
betrokken intern op internaat ervaren.  
Ouders kunnen ook steeds het internaat contacteren. 
 
2.4  HET INTERNAAT ALS OPVOEDINGS- EN LEEFGEMEENSCHAP 

Je hebt voor een internaat gekozen. En kiezen voor een internaatleven betekent altijd ook dat je kiest voor 
een groepsleven, samen met andere internen. We verwachten dan ook dat je bereid bent een inspanning 
te doen om je mede-internen beter te leren kennen, hen te waarderen en rekening te houden met de 
mogelijkheden en grenzen van iedereen. 
We rekenen er dan ook heel sterk op dat je er – samen met de anderen – echt iets van wilt maken. En dat je 
dan ook open staat voor groepsactiviteiten, dat je bereid bent om je creativiteit en je talenten ook in de 
groep tot ontplooiing te brengen. En dat je ook bereid bent om verantwoordelijkheid op te nemen. 
 

2.4.1  leefregels, afspraken, orde en tucht 
 

2.4.1.1  praktische afspraken en leefregels 
 

2.4.1.1.1 leefregel van de eigen leefgroep 

Naast deze algemene afspraken, opgenomen in dit internaatreglement, worden er ook per leefgroep 
concrete afspraken gemaakt. Deze afspraken staan neergeschreven in de eigen leefregel van elke groep. 
Deze leefregel is een aanvulling van dit internaatreglement en heeft dan ook voor de internen van de 
specifieke groep dezelfde waarde als dit internaatreglement. 
Iedereen probeert om het internaatreglement en de leefregel zo goed mogelijk na te leven. Voor de goede 
werking van het internaat kunnen in de loop van het jaar beperkte aanpassingen aan de leefregel of 
aanvullende afspraken gemaakt worden. 
 

2.4.1.1.2  kledij 

We verwachten van de internen een verzorgde kledij en haartooi. Sommige zaken kunnen niet, bv. 
provocerende teksten en symbolen. De internaatbeheerder beslist wat mag en niet mag. 
Internen onder de 16 jaar mogen bij wet enkel mits toestemming van de ouders een piercing dragen. Het 
plaatsen van een nieuwe tattoo of piercing kan nooit tijdens een activiteit van het internaat. 
 

2.4.1.1.3 vervoer van internen 

Verplaatsingen voor internaatactiviteiten gebeuren zoveel mogelijk onder begeleiding van een 
opvoed(st)er. In ieder geval maakt de opvoeder hier rond op voorhand duidelijke afspraken, waarvan we 
verwachten dat je ze ook naleeft. 
Internen van een andere school dan Don Bosco Sint-Denijs-Westrem, School voor Wetenschap en Techniek 
verplaatsen zich, zonder begeleiding, met de fiets of het openbaar vervoer naar school. Hierbij gebruikt 
men steeds het afgesproken traject met eerbiediging van de wegcode. Persoonlijke fietsen moeten perfect 
in orde zijn, conform de wettelijke eisen. In geval van defect moet de fiets onmiddellijk hersteld worden. 
Wie het internaat verlaat voor buitenschoolse activiteiten en derhalve een verplaatsing maakt, kan dit enkel 
na akkoord van de ouders en de directie, en dit op eigen risico. 
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2.4.1.1.4  eigen (gemotoriseerde) voertuigen 

Internen die met een eigen gemotoriseerd voertuig naar het internaat komen, brengen de directie van het 
internaat hiervan op de hoogte. Zo kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden over de plaats waar dit 
voertuig doorheen de internaatweek geplaatst kan worden. 
Tijdens de internaaturen en voor internaatactiviteiten kunnen gemotoriseerde voertuigen nooit gebruikt 
worden. Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor de verplaatsing naar een toegelaten activiteit 
buiten het internaat, kan enkel na een uitdrukkelijke toelating vanwege de internaatdirectie. 
Bij verplaatsingen met een eigen gemotoriseerd voertuig binnen de internaaturen – ook van en naar een 
toegelaten activiteit buiten het internaat – mogen er nooit internen of personeelsleden van het internaat 
als passagier meegenomen worden. 
 

2.4.1.1.5 veiligheid 

Het internaat voert een ernstig veiligheids- en preventiebeleid en heeft op dit vlak reeds ruim geïnvesteerd. 
In opvolging van dit beleid treft zij een aantal maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding 
en evacuatie. Voor elke persoonlijke kamer gelden strikte veiligheidsnormen. In het kader van de 
brandpreventie is het niet toegestaan om, naast de bestaande radiator, andere verwarmingstoestellen toe 
te voegen. Elektrische toestellen zijn strikt beperkt tot een wekker, een bureaulamp, (spel)computer, 
opladen gsm en een (beperkte) muziekinstallatie. Een verwarmingstoestel, koelkast, kooktoestel, 
koffieapparaat, waterkoker en ventilator zijn dus niet toegelaten op de kamer.  
 

Jaarlijks worden drie evacuatieoefeningen georganiseerd. In het begin van het schooljaar worden de 
procedure en het document 'handleiding voor evacuatie' uitgelegd in elke groep. Zowel internen als 
opvoed(st)ers nemen hierbij hun verantwoordelijkheid op. 
Omwille van valgevaar is het niet toegestaan de ramen op de verdiepingen volledig te openen. Enkel in 
klapstand mogen ze geopend worden.  
Omwille van je persoonlijke veiligheid en deze van anderen, breng je geen gevaarlijke voorwerpen (zoals 
messen e.d., bommetjes, vuurwerk,…) en zeker geen (illegale) wapens mee naar het internaat. Bij het 
ontdekken van bezit van deze laatste worden deze voorwerpen steeds overgedragen aan de politie.  
 

2.4.1.1.6  omgangsvormen 
 

2.4.1.1.6.1  beleefdheid 

De spontane omgangsvormen in het internaat mogen geen aanleiding geven tot overdreven familiair 
gedrag of onbeleefdheid. Iedereen, binnen of buiten het internaat, verdient respect. Aanstootgevend 
gedrag of weigeringen worden niet geduld. 
 

2.4.1.1.6.2  eetcultuur 

Enkele jaren geleden werden enorme materiële en financiële inspanningen geleverd om van de refter een 
comfortabele en gezellige ruimte te maken. Wie daar de maaltijd gebruikt, wordt geacht dit rustig en met 
respect voor het materiaal te doen. Iedereen staat zelf in voor de afruim van zijn eigen spullen en laat geen 
etensresten op de tafel of op de grond achter. Wie morst, zorgt voor de schoonmaak. 
Volgens een beurtrolsysteem wordt elke intern opgeroepen voor hulp bij de afwas of opruim van de eetzaal. 
 

2.4.1.1.6.3  stiptheid 

Voor de goede gang van zaken wordt van de internen stiptheid gevraagd op vele momenten van de dag: 
maaltijden, sportactiviteiten, studie, avondwoordjes... 
 

2.4.1.1.6.4  milieubewustzijn 

De internen worden aangespoord om de afvalberg zoveel mogelijk te beperken en te werken aan een 
selectieve afvalinzameling. 
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2.4.1.1.6.5  orde en netheid 

Internaatruimtes worden proper en net gehouden door het onderhoudspersoneel maar ook van de internen 
wordt medewerking gevraagd. 
Zo moeten de internen ’s morgens bij het verlaten van hun kamer hun kamer en hun persoonlijke kast 
proper achterlaten. Ook maken ze ’s morgens hun bed op. De internen zijn verplicht hun kamer wekelijks - 
volgens de richtlijnen van de opvoeder - te poetsen. Hiervoor zorgen de internen dat zij persoonlijk het 
nodige poetsgerief bijhebben.  Zo niet kan – na verwittiging – het internaat het poetsgerief zelf aankopen 
en de kosten hiervan aftrekken van de waarborg. 
In de studiezaal moet hun persoonlijke werktafel in orde zijn. 
 

De gemeenschappelijke ruimtes (douches, toiletten, trappen, livings ..) verdienen de zorg van iedereen. 
 

2.4.1.1.6.6  drijven van handel en lenen 

Zowel het te koop aanbieden, kopen of verkopen van nieuwe of tweedehandse goederen door internen is 
op internaat strikt verboden. Besef bovendien dat je medeplichtig bent aan een misdrijf wanneer je 
gestolen spullen koopt of verkoopt. 
 Internen onder elkaar lenen geen geld of andere dingen. Als er geld moet geleend worden, dan gebeurt dit 
via de directie van het internaat. We dragen onze eigen kledij en lenen – zonder, maar ook met toelating 
van de eigenaar – geen kledij van anderen, tenzij sportkledij, en wel met de uitdrukkelijke toestemming van 
de eigenaar en van een opvoed(st)er. 
 

2.4.1.2  persoonlijke bezittingen 

Je bent zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke voorwerpen. De beste manier om verlies te 
voorkomen, is alle kledingstukken en voorwerpen zoveel mogelijk te naamtekenen. 
Wie een persoonlijk voorwerp kwijt is, is wel eens slordig geweest. Doe dan tenminste de moeite navraag 
te doen en dit te melden bij je opvoed(st)er. Wie verloren voorwerpen vindt, brengt deze bij een 
opvoed(st)er. 
Het internaat kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor voorwerpen die verdwijnen. We doen 
onze best om diefstal en vandalisme te vermijden, maar wij zijn niet verantwoordelijk als er toch iets 
verdwijnt en het internaat zal dit dan ook niet vergoeden. Het staat je altijd vrij om hiervoor aangifte in te 
dienen bij de politie. 
Diefstal en vandalisme worden nooit getolereerd en worden passend bestraft. Eventueel wordt ook de 
politie ingeschakeld. Wanneer de politiediensten en de directie van het internaat het zinvol vinden, kan dit 
leiden tot onderzoeksdaden zoals een huiszoeking op het internaat. 
Om het even welke vorm van beschadigen of bekladden van zowel internaateigendommen als bezittingen 
van mede-internen, personeelsleden of derden evenals het ‘gebruiken zonder toestemming’ worden 
beschouwd als een ernstig feit en zullen als dusdanig bestraft worden. De aangebrachte schade moet 
steeds betaald worden. Wie ongewild schade veroorzaakt of iets breekt, meldt dit aan een opvoed(st)er. 
De (gewilde of ongewilde) aangebrachte schade moet betaald worden. 
 

Het uitlenen van persoonlijke bezittingen wordt ontraden. 
 

2.4.1.2.1  persoonlijke gsm - smartphone - computer – laptop – tablet… 

Wat betreft het gebruik van een gsm, smartphone, eigen computer, tablet, laptop en dergelijke worden 
afspraken gemaakt per leefgroep. Wie deze afspraken niet nakomt, kan verplicht worden zijn toestel in 
bewaring te geven. Buiten de periode van verzekerde bewaring zijn internen steeds verantwoordelijk voor 
hun toestel. Het internaat kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies, breuk of diefstal. Wij 
raden aan om eenvoudige toestellen mee te brengen want dure apparaten zijn veel aantrekkelijker voor 
diefstal. 
Voor de afspraken rond het gebruik van deze toestellen, verwijzen we naar 2.4.1.6 van dit 
internaatreglement en naar de leefregel van de eigen groep. 
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2.4.1.2.2  elektronische spelletjes 

Andere multimedia (i-pod, spelconsoles...) naast de gsm worden ontraden. Deze toestellen kunnen enkel 
gebruikt worden tijdens de ontspanningsmomenten. Bij misbruik (voor preciseringen zie leefregel) wordt 
het toestel in verzekerde bewaring genomen. 
Buiten de periode van verzekerde bewaring zijn internen steeds verantwoordelijk voor hun toestel. Het 
internaat kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies, breuk of diefstal. 
 

2.4.1.2.3  grote geldbedragen 

Geld kan in bewaring gegeven worden bij de directie. Daarbuiten zijn de internen zelf verantwoordelijk voor 
hun bezit. 
 

2.4.1.2.4  betaalkaart eetzaal 

De internen zijn ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonlijke betaalkaart voor de eetzaal. 
Bij verlies verwittigen ze zo snel mogelijk het secretariaat. Voor de aanmaak van een nieuwe kaart wordt 
er een afgesproken bedrag gevraagd. 
Het doorgeven van de persoonlijke kaart aan anderen is voor internen niet toegelaten. 
 

2.4.1.3 pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag 

Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag werken enorm negatief op het welbevinden van internen. 
Iedere intern krijgt op het Don Bosco internaat een kans en een eerlijke behandeling. Het is de bedoeling 
dat elke intern op het internaat een stukje thuis vindt. Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag 
worden derhalve niet getolereerd. 
De opvoed(st)ers besteden veel aandacht aan pestgedrag. Pesten omvat alle vormen van fysieke en verbale 
agressie (vechtpartijen, uitschelden, beledigingen,...), materiële schade (vernieling), bedreiging, afpersing 
en sociale isolatie (uitsluiting uit de groep). 
Meepesten is even erg als aanstoken. 
 

Het internaat staat steeds open voor het signaleren van pesten. Wie gepest wordt, meldt dit discreet en 
zonder aarzelen aan een opvoed(st)er die het vertrouwen geniet, zodat tijdig de nodige maatregelen 
kunnen genomen worden. 
 

De opvoed(st)ers willen met de ouders samenwerken en samen met hen zoeken hoe hun kind geholpen 
kan worden. Ook de ouders van pesters worden geïnformeerd over mogelijke sancties. Bij elk pestgedrag 
wordt van de pester verwacht dat hij de situatie herstelt, in samenspraak met de opvoed(st)er die het 
vertrouwen heeft. Indien nodig wordt een sanctie opgelegd. 
 

2.4.1.4  gezondheid 

Ons internaat wil kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op de eigen gezondheid en 
die van anderen. Daarom zorgt het internaat voor een goede en gezonde voeding met zoveel mogelijk 
variatie. Zij wil daarnaast ook bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig alcoholgebruik, 
roken, misbruik van genees- en genotmiddelen, enz. 
 

2.4.1.4.1 gezonde voeding 

Ondanks het feit dat we op het internaat zelf een aanbod hebben van snoepgoed en frisdranken, willen we 
onze internen hiermee toch bewust leren omgaan. We ontraden het gebruik van teveel suikers door 
internen geen grote porties snoepgoed te laten aankopen. Daartegenover bieden we voedzame maaltijden 
aan en proberen we een goede afwisseling te voorzien tussen gezonde en minder gezonde versnaperingen 
op woensdagavond. We ontraden daarom ook het van thuis uit meebrengen van grote hoeveelheden 
frisdrank en snoepgoed. Opvoed(st)ers en directie bepalen wat kan en niet kan. Bij excessen worden de 
ouders op de hoogte gebracht. 
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2.4.1.4.2  preventie alcoholgebruik 

Voor de internen onder de 16 jaar geldt er op internaat hoe dan ook een absoluut alcoholverbod! 
 

Het meebrengen van eigen alcohol door internen is voor geen enkele intern toegestaan. 
 

Voor internen die de leeftijd van 16 jaar bereikt kan bij een uitzonderlijke gelegenheden (verjaardag of 
feest) en pas na afspraak met de opvoed(st)er en de internaatbeheerder het gebruik van alcohol beperkt 
toegestaan worden. 
Maar het nuttigen van of bijhebben op kamer van alcohol kan nooit. 
 

2.4.1.4.3  preventiebeleid rond drugs 

Illegale drugs, verder kortweg drugs genoemd, zijn door de wet verboden. Ze kunnen een ernstig gevaar 
voor de eigen gezondheid en die van mede-internen betekenen. 
 

Vanuit haar opvoedende taak voert ons internaat, met het oog op welzijn, gezondheid en veiligheid een 
drugbeleid gestoeld op preventie en zo nodig interventie. Op het internaat zijn het bezit, de productie, het 
gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van drugs strikt verboden. 
 

Bij vermoeden of vaststelling neemt het internaat doorgaans contact op met de ouders, ook bij 
meerderjarige internen. Eveneens kan daarna de politie worden ingeschakeld. In overleg kan er beslist 
worden om beroep te doen op deskundige hulpverleners van buiten het internaat. 
Gebruik of bezit tijdens de internaattijd leidt tot een schorsing van 3 dagen. Bij terugkomst is er steeds een 
gesprek met de directie waarbij er mogelijks een begeleidingsplan wordt opgesteld en ondertekend dat 
stelt dat bij herhaling van de feiten, dit kan leiden tot een definitieve uitsluiting. 
Bij (ernstig vermoeden van) aanzetten tot, verhandelen (gratis/tegen betaling) van drugs neemt het 
internaat contact op met de ouders. De politie wordt steeds ingelicht met het oog op het uitvoeren van de 
nodige vaststellingen conform de Belgische regelgeving. Drugsverhandeling leidt steeds tot een 
tuchtprocedure, met doorgaans  een definitieve uitsluiting tot gevolg. 
 

2.4.1.4.4  preventiebeleid rond roken 

Vooraf: roken is ongezond.   
 

Volgens wettelijke bepalingen geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten 
van een internaat/school. In open lucht geldt er wettelijk rookverbod op schoolterreinen (ook van een 
internaat) tussen 06u30 en 18u30. Tijdens extra-murosactiviteiten is het tevens wettelijk verboden te roken 
tussen 06u30 en 18u30.  
 

Binnen het internaatgebouw is er dus een absoluut rookverbod op alle plaatsen en op alle tijdstippen.  
Bij roken op de kamer treden we – gezien het veiligheidsaspect – strikt op.  
 

De gelegenheid tot roken wordt op internaat bewust beperkt gehouden. Ouders van minderjarige internen 
moeten hiervoor een schriftelijke toestemming geven. Wie geen rokerstoelating heeft, mag ook geen 
rokersmateriaal bijhebben.  
 

De concrete afspraken en uurregelingen in verband met roken staan vermeld in de leefregels van de 
verschillende groepen. Als je het rookverbod of de regels in verband met het roken overtreedt, kunnen we 
een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement.  
Bovenstaande regels en afspraken gelden ook voor het bezit en gebruik van een shisha-pen, een E-shisha, 
een electronic shisha, E-hookah en andere aanverwante producten.  
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2.4.1.4.5 eerste hulp 

Bij ongevallen als gevolg van deelname aan internaatactiviteiten, beschikt het internaat over een EHBO 
koffer. In het secretariaat staat voor dringende gevallen een noodkoffer ter beschikking. 
Wanneer je het slachtoffer wordt van ongeval of je je onwel voelt, dienen we de eerste zorgen toe. Zo nodig 
roepen de in van een dokter of een ziekenhuis. We zullen je ouders of een andere contactpersoon zo snel 
mogelijk verwittigen. 
 

Telkens we eerste hulp verlenen, noteren we dat in een register. We willen zo nagaan welke ongevallen op 
internaat gebeuren., zodat we eventueel maatregelen kunnen nemen om die in de toekomst te 
voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gegevens in dit register vernietigd. 
 
 

2.4.1.4.5 geneesmiddelen op internaat 

Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten. Afhankelijk van de situatie zal je opgevangen 
worden in het internaat, of naar huis gaan of naar een ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouders kunnen 
bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder gebeurt. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar 
huis gaan zonder ons te verwittigen. 
 

We beschikken op het internaat over een zeer beperkte voorraad van eenvoudige en gekende medicijnen, 
met name: 

 uitwendig: 
o ontsmettingsmiddelen: Isobetadine zalf, Isobetadine oplossing 
o brandwonden: Flamigel 
o spierpijn: Flexiumgel 
o huidaandoeningen: Euceta, zalf bereid door apotheek 
o wondenpleisters – gaasverbanden – rekverbanden - elastisch verband – verbandhechters -  

compressen 

 inwendig: 
o koorts (pijn): Paracetamol, Dafalgan 
o maag: Rennie 
o buikkrampen: Buscopan 
o diarree: Ercéflora 
o keel: Medica 

 

Enkel als je ouders vooraf via het daartoe bestemde document bij de (her)inschrijving vooraf toestemming 
hebben gegeven, en wanneer de omstandigheden dat vereisen, zullen we je één van die geneesmiddelen 
in zeer beperkte mate aanbieden. Je ouders moeten op dat formulieren aankruisen welke geneesmiddelen 
we je wel en niet mogen geven. Ze houden daarbij rekening met o.a. eventuele allergische reacties. 
Elk gebruik van een geneesmiddel zullen we noteren in een register. Op het einde van het schooljaar 
worden de gegevens in dit register vernietigd of aan je ouders bezorgd. 

 

Als we vaststellen dat je op je eigen houtje overmatig veel geneesmiddelen gebruikt, zullen we contact 
opnemen met je ouders. We vragen de ouders uitdrukkelijk om niet zomaar medicijnen mee te geven met 
de internen. Persoonlijke medicatie kan je steeds in bewaring geven aan de opvoeder van de groep of kan 
door de internen zelf worden bijgehouden. We vragen wel dat de ouders de opvoeders verwittigen als een 
intern een medicijn moet nemen. 
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Het kan gebeuren dat je tijdens de internaaturen geneesmiddelen moet nemen en dat je ouders kunnen 
ons vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat zij en de 
behandelende arts vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen dan instaan voor de bewaring van het 
geneesmiddel en erop toezien dat je je geneesmiddel stipt neemt. Eventueel zullen we je helpen bij het 
innemen (bv. bij het indruppelen), maar we zullen geen andere medische handelingen stellen (bv. 
inspuiten), want dat is strikt verboden. Neem je het geneesmiddel om een of andere reden niet, dan 
brengen we je ouders op de hoogte. 
 

Wij mogen geen medische handelingen stellen. We zullen dan ook niet ingaan op vragen naar medische 
bijstand die niet onder bovenstaande situaties vallen. In geval van nood zullen we steeds een arts 
contacteren. 
 

2.4.1.5 privacy 
 

2.4.1.5.1 welke informatie houden we bij 

Bij je inschrijving in het internaat hebben we heel wat gegevens nodig die voor je administratief dossier 
noodzakelijk zijn (o.a. voor de verificatie door het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap). 
Deze gegevens worden opgevraagd via het inschrijvingsformulier dat jaarlijks vernieuwd wordt. Een kopie 
van de identiteitskaart wordt in het dossier bewaard. De inschrijving geldt voor hoogstens één schooljaar. 
De persoonlijke gegevens die bij de inschrijving meegedeeld zijn, worden met de computer verwerkt. Zo 
kunnen wij de administratieve verplichtingen zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk vervullen. De ouders of 
meerderjarige intern hebben het recht deze gegevens in te kijken en, als ze een fout vaststellen, te laten 
verbeteren. 
Uw ouders kunnen – bij de inschrijving of later - ook gegevens meedelen die hen nuttig lijken voor jouw 
begeleiding op het internaat. Deze informatie wordt op papier bijgehouden in het persoonlijk dossier. Deze 
gegevens worden vernietigd op het einde van het schooljaar dat je het internaat verlaat. 
 

2.4.1.5.2  publicatie van beeldopnamen 

Wij publiceren geregeld beeldopnamen van internen op onze website, in de schoolkrant van de school of 
het internaat, in onze publicaties voor de promotie van het internaat en dergelijke. Met die beelden willen 
we geïnteresseerden op internaat en daarbuiten op een aangename wijze informeren over onze 
activiteiten. De personen die de beeldopnamen maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op de 
beelden staat. We letten erop dat de beelden niet aanstootgevend zijn. Bij twijfel zullen we de betrokkenen 
aanspreken en hun toestemming vragen. 
 

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben 
met activiteiten van ons internaat. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment 
van het schooljaar melden aan de directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou 
publiceren. In dat geval vragen we je ouders dit schriftelijk aan de directie mee te delen. 
 

Deze regels gelden ook voor jou. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop mede-
internen, personeelsleden van het internaat of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of 
doorsturen, tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 
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2.4.1.5.3  kamers 
 

2.4.1.5.3.1  gebruik van je kamer 

Bij het betrekken van een internaatkamer, moet je met het volgende rekening houden : 
o in het begin van het schooljaar wordt samen met de ouders een kamerfiche opgemaakt die de 

toestand van de kamer op dit moment beschrijft. 
o Bij het verlaten van de kamer in juni wordt de eventueel aangebrachte schade opgemeten en 

aangerekend (afgehouden van de betaalde waarborg). 
o de privacy van een ander dient gerespecteerd te worden. Niemand komt ongevraagd iemands 

kamer binnen. Een gesloten kamer binnendringen wordt beschouwd als inbraak. 
o kamerbezoek tussen 22u30 en 7u00 is niet toegestaan. De leefregel kan dit in een bepaalde groep 

nog meer inperken.  
o een intern komt nooit (ook niet met toestemming van de intern van wie de kamer is) op een kamer, 

zonder de aanwezigheid van wie de kamer is of van een opvoeder. 
o Wanneer je met twee of meer internen op een kamer bent, dan staat de deur altijd op een kier, zodat 

men kan binnenkijken om te zien wat er op de kamer gebeurt. Zie dit als een preventieve maatregel 
om problemen te vermijden. 

 

2.4.1.5.3.2  borg voor het gebruik van een kamer 

Elke internaatkamer kan afgesloten worden. Hiervoor ontvangt elke intern een persoonlijke sleutel. Bij 
verlies doorheen het jaar of bij het niet teruggeven van de kamersleutel op het einde van het schooljaar (of 
bij beëindigen internaatcontract), wordt de kostprijs van de sleutel van de waarborg afgetrokken . 
 

De directie, opvoeders en het personeel hebben een loper van alle kamers. 
 

2.4.1.5.3.3  doorzoeken van de kamer 

De opvoeders, de internaatdirectie en het internaatpersoneel hebben het recht om je kamer te betreden, 
al dan niet in jouw aanwezigheid. 
Als de directie vermoedt dat je het internaatreglement op een fundamenteel punt overtreedt, dan heeft 
het opvoedend personeel – mits toelating van de directie -  het recht om je kamer en de inhoud in jouw 
bijzijn te controleren. Bij het vermoeden van een serieus als misdaad omschreven feit, kan de 
internaatbeheerder de politie de toelating geven voor een huiszoeking op jouw kamer. 
 

2.4.1.6 het gebruik van een persoonlijke gsm - smartphone - computer – laptop – tablet… en wifi 

Informatica en internet zijn de laatste jaren een wezenlijk element van ons samenleven geworden. Ook in 
het ganse schoolse systeem is dit stilaan geïntegreerd. Vandaaruit willen we dit alles ook binnen het 
internaat een plaats willen geven. Maar er is meer dan deze wereld. Vanuit pedagogisch oogpunt willen we 
dan ook op zoek gaan naar een gezond – maar moeilijk – evenwicht in het gebruik hiervan. 
 

Vooreerst stellen  we in elke leefgroep enkele computers ter beschikking. Zij zijn op de eerste plaats 
bedoeld voor het maken van schoolopdrachten.  Wanneer iedereen in de leefgroep klaar is met 
schoolopdrachten, kunnen deze computers ook gebruikt worden voor vrijetijdsbesteding. 
 

De internen kunnen op ons internaat ook de toestemming krijgen om een persoonlijke computer/laptop 
mee te brengen om redenen van studie. Dit betekent zeker niet dat dit een noodzakelijkheid is. Voelt u nier 
verplicht hiertoe. We raden u aan goed de afweging te maken of uw zoon de computer effectief nodig heeft 
voor schoolwerk. Bovendien wijzen we op de risico’s van een computer op de kamer (afleiding, risico voor 
diefstal,…) en het feit dat er per groep steeds minstens enkel pc’s ter beschikking staan met 
internetaansluiting. Beslist u toch een computer mee te geven met uw zoon, dan vragen wij u uitdrukkelijk 
uw akkoord te geven en ook dat u en de intern zich akkoord verklaren met onderstaande afspraken  en de 
afspraken hieromtrent, opgenomen in de leefregel van de eigen groep. 
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Volgens de afspraken in de groep, kan het gebruik van deze persoonlijke laptops op bepaalde momenten – 
enkel buiten de studiemomenten – toegelaten worden voor ontspanning. 
 
2.4.1.6.1  het meebrengen van een persoonlijke gsm - smartphone - computer – laptop – tablet – 

smartwatch - edgl… 1 
 

Het meebrengen van een eigen computer, laptop of tablet kan enkel mits goedkeuring en ondertekening 
van een specifieke toelating door de ouders  en dit binnen de vermelde periode.  
 

De leefregel van elke groep bepaalt op welke momenten de eigen computer2 wel of niet kan gebruikt 
worden. In principe is de eerste studie een studie zonder computergebruik. De eigen opvoeder van de groep 
kan – indien hij het nodig acht - hiervan altijd afwijken. Tijdens de studiemomenten kan de eigen computer 
enkel gebruikt worden voor studiedoeleinden. Op die momenten bepaalt de opvoeder ook waar en hoe de 
persoonlijke computer gebruikt kan worden.  
 
Het meebrengen van een computer gebeurt op eigen risico. Het internaat kan op geen enkele wijze 
verantwoordelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal. Er wordt dan ook nooit iets betaald door 
het internaat bij schade of verlies. 
 

Om problemen te vermijden raden we de intern aan consequent de kamer te sluiten en de computer te 
beveiligen met een Kensington®- slot of iets gelijkaardigs. Verzekering tegen diefstal is niet opgenomen in 
een internaatverzekering, maar kan desgewenst opgenomen worden in de verzekering van de ouders, 
waarborg diefstal. Dit dient u met uw eigen verzekeringsmakelaar te regelen 
Het internaat geeft nooit de toelating om de persoonlijke computer aan iemand anders uit te lenen.  
Maw. wanneer iemand anders de computer met toelating van de intern-eigenaar toch gebruikt en er loopt 
iets fout, dan blijft het de verantwoordelijkheid van de intern-eigenaar. 
Indien de computer schade oploopt door brand, storm of water, dan is dit wel opgenomen in de 
brandverzekering van het internaat. 
In overleg kan er afgesproken worden om de persoonlijke computer ’s nachts af te geven en in de in de 
opvoederskamer te plaatsen om zo de  intern de nodige nachtrust te garanderen. 
 

De leefregel van de eigen leefgroep kan deze afspraken nog verder aanvullen (bv. over vaste plaats van 
opbergen, gebruik,…). De opvoeder kan ook persoonlijke afspraken opleggen. 
 

Mogelijke sancties bij overtreding van bovenstaande regels zijn: 

 het moeten afgeven van de computer of van essentiële onderdelen van de computer (stroomkabel, 
keyboard, muis,…) voor een bepaalde periode en hoogstens tot het einde van de week; 

 de persoonlijke computer moeten afgeven tot het einde van de week en daarna de computer terug 
moeten meenemen naar huis gedurende een bepaalde periode (bv. 1 maand). Maw. tijdens deze 
periode vervalt de toelating tot het bijhebben van een eigen computer. Dit gebeurt ook wanneer je 
zonder toelating een eigen computer meebrengt; 

 het (al of niet) tijdelijk blokkeren van je persoonlijke wifi-toegang; 

 bij herhaaldelijke overtredingen, de persoonlijk computer moeten afgeven tot het einde van de 
week en daarna de computer terug moeten meenemen naar huis tot het einde van het schooljaar. 
Maw. het definitief vervallen van de toelating tot het bijhebben van een eigen computer. 
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1 smartphones volgen hier de afspraken rond gsm gebruik (zie leefregel en internaatreglement) 
  
2 met computer bedoelen we hier en verder in de tekst ook tablet en laptop 



 
 

2.4.1.6.2  het gebruik van de wifi van het internaat 
De internen kunnen voor hun persoonlijke laptop of smartphone een persoonlijke toegang tot het wifi-
netwerk van het internaat verkrijgen. Dit kan maar nadat zowel de ouders als de intern  (voor meerderjarige 
internen: enkel intern zelf)  toelating geven en akkoord gaan met de hieronder vermelde afspraken en de 
afspraken hieromtrent in de leefregel van de groep. 
 

Een internettoegang via de wifi van het internaat op een persoonlijk apparaat van de intern kan toegelaten 
worden door de directie van het internaat. Deze internettoegang is individueel. Op het einde van het 
schooljaar 2015-16 of bij het beëindigen van het internaatcontract vervalt deze toelating automatisch. De 
directie van het internaat kan op elk ogenblik de toelating voor de internet-toegang stopzetten en dit onder 
andere (maar niet enkel) op basis van de naleving van deze afspraken. 
 

De toegang tot het internet op het internaat is een beperkte (sommige sites zijn niet toegankelijk) en 
gecontroleerde (de directie en de ict-verantwoordelijke kunnen nagaan welke sites er door wie bezocht 
worden) toegang. Op basis van deze bevindingen kunnen zij maatregelen nemen. 
 

De toegang tot het wifi is een strikt persoonlijke toegang. De toegang via het wifi van het internaat tot het 
internet zal worden bewerkstelligd door middel van: 

o een beveiligde draadloze toegang tot het netwerk. 
o een persoonlijke login en passwoord voor internet toegang. 

 

Deze internettoegang is strikt persoonlijk. Dat wil zeggen dat de toegangscodes niet mogen doorgegeven 
worden aan anderen. De intern is steeds zelf verantwoordelijk voor alle internetactiviteit die gebeurt zowel 
vanuit zijn persoonlijke apparaat als via de toegang van zijn persoonlijke toegangscodes. Het doorgeven 
van de eigen code en het gebruiken van de code van een andere internen kan voor zowel voor de gebruiker 
van de code als de eigenaar van de code leiden tot een tijdelijke of definitieve blokkeren van de betrokken 
codes. 
De internetactiviteit die veroorzaakt wordt door spyware, malware, virussen, bots en dergelijke meer, valt 
onder de verantwoordelijkheid van de betrokken intern (eigenaar toestel en/of persoonlijke code). De 
intern dient er dan ook voor te zorgen zijn persoonlijke apparaat steeds up to date te houden met de laatste 
maatregelen tegen beveiligingslekken en malafide software. 
 

De directie van het internaat zal – per leefgroep - een tijdsschema opstellen waarin het mogelijk is om 
gebruik te maken van het aanwezige wifi. Het staat de directie vrij om dit tijdschema te wijzigen. 
Het staat de directie van het internaat ook vrij om de internettoegang te beperken of uit te schakelen 
zonder tussenkomst of overleg van anderen. Hieronder kan bijvoorbeeld vallen (maar niet enkel) het 
blokkeren van bepaalde websites, weren van bepaalde bestandstypes, het onderdrukken van de snelheid, 
instellen van volumelimieten, veranderen tijdsschema’s... 
 

Het is niet toegelaten de wifi te gebruiken voor illegale praktijken.  
Onder illegale praktijken verstaan wij alles wat als dusdanig vermeld is in de Belgische wetgeving. 
Hieronder vallen onder andere (maar niet enkel): 

o Downloaden, uploaden en gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal 
o Het zich kwaadwillig toegang verschaffen tot andermans IT infrastructuur 
o Het zich kwaadwillig toegang verschaffen tot andermans gegevens 
o Het onderscheppen (sniffen) van netwerkverkeer 
o Het zoeken naar kwetsbaarheden in IT systemen (en het uitbuiten ervan) 

bijvoorbeeld door middel van “port scanning” 
o enz..... 
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Het is niet toegelaten om de beperkingen die de directie van het internaat oplegt aan het internetgebruik 
proberen te veranderen / omzeilen / teniet te doen op welke wijze ook. 
Pogingen hiertoe zullen resulteren in ernstige individuele of collectieve sancties en het afsluiten van de 
internettoegang via wifi. 
Het is niet toegelaten om uw persoonlijke internettoegang te delen met anderen, niet door middel van het 
doorgeven van gebruikersnaam en wachtwoord maar ook niet door het opzetten van gateway, proxyserver 
of welke andere dienst ook die het mogelijk maakt dat derden van uw toelating gebruik maken om zich 
internettoegang te verschaffen. 
P2P programma’s zijn niet toegelaten. bij het gebruik ervan kan uw internettoegang automatisch worden 
afgesloten voor een onbepaalde tijd of kan U de toegang tot het internet voorlopig of definitief worden 
ontzegd. (Voorbeelden van P2P: bittorrent netwerk, gnutella, limewire, frostwire, kazaa........) 
 
 De internettoegang zal worden beperkt tot de volgende TCP/IP poorten: 

o HTTP op poort 80 
o HTTPS op poort 443 
o NTP op poort 123 
o FTP op poort 21 
o UPnP is NIET ingeschakeld 

Openen van extra poorten kan aangevraagd worden op het mailades: support@db-internaatgent.be en 
zullen, in samenspraak met de directie, en in functie van eventueel schoolwerk al dan niet toegelaten 
worden.  
 

Het internaat beschikt slechts over een beperkt volume voor internetverkeer. We bieden momenteel de 
internettoegang aan dmv. FUP (Fair User Policy) wat wil zeggen dat we  geen individuele limieten instellen 
voor volume van het internetverbruik maar dat we veronderstellen dat iedereen zijn gezond verstand 
gebruikt in verband met het gebruik en het verbruikte volume. Schoolwerk dient hier steeds de absolute 
prioriteit te krijgen. 
Het volumeverbruik per intern wordt wel opgevolgd en indien we merken dat iemand regelmatig een groot 
volume gebruikt, zal de intern hiervan verwittigd worden. Indien het groot verbruik dan blijft, dan kan de 
directie maatregelen nemen zoals het cappen (snelheid verminderen) van bepaalde bestandstypes (vb. 
video) of het volledig blokkeren van bepaalde bestandtypes of van het wifi-gebruik. 

 

 Enkele tips om het volume binnen de perken te houden 
o P2P programma’s zijn niet toegelaten. 
o Beperk het gebruik van audio en video (youtube, vimeo.....) 
o Beperk het downloaden van grote bestanden tot het minimum (linux distro’s, service packs, 

update rollups...) en hou dit voor thuis. 
o Download grote bestanden die meerdere mensen nodig hebben 1x en verspreid ze via een 

USB stick. 
 

De hierboven gemaakte afspraken worden aangevuld met de concrete afspraken voor de eigen leefgroep, 
gemaakt in de leefregel van de eigen groep. Deze afspraken kunnen doorheen het schooljaar aangepast 
worden door de directie van het internaat. Eventuele wijzigingen zullen aangekondigd worden door middel 
van een brief aan de ouders en de internen. 
 

Het internaat en zijn personeelsleden kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk 
gesteld worden voor welke schade dan ook, die internen ondervinden aan hun hard- software. Schade en 
illegale handelingen die uitgevoerd worden door een intern door middel van zijn internettoegang kunnen 
nooit verhaald worden op het internaat en zijn personeelsleden, de intern is zelf ten volle verantwoordelijk 
voor de acties die hij onderneemt met zijn internettoegang 
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2.4.2  orde- en tuchtreglement 

Jongeren groeien op met vallen en opstaan en hierbij speelt het internaat, als partner in de opvoeding, 
samen met de ouders een rol. En in deze opvoeding is het soms nodig in te grijpen. Dit is zo wanneer een 
jongere de werking hindert of zichzelf of anderen in moeilijkheden of gevaar brengt. Vanuit het 
partnerschap is hierbij een goede en open communicatie met de intern en met de ouders belangrijk. Een 
tuchtmaatregel bijvoorbeeld, komt er meestal niet zomaar, maar is het gevolg van het falen van een aantal 
stappen in het begeleidingsproces. 
 

We verwachten dat alle internen binnen het internaatleven de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet 
het geval is, kunnen we gebruik maken van het orde- en tuchtreglement. 
 

2.4.2.1  begeleidende maatregelen 

Wanneer je gedrag de goede werking van het internaat hindert, kunnen we in overleg met jou en je ouders 
een begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

o een gesprek met je opvoeder of de directie van het internaat; 
o een concreet begeleidingsplan; 
o een begeleidingscontract: hierin leggen we een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal 

focussen. Op die manier willen we je helpen je gedrag zo aan te passen, dat het contact en de 
samenwerking met personeelsleden en mede-internen opnieuw beter zal verlopen; 

o … 
 

2.4.2.2  ordemaatregelen 

Als je de dagelijkse internaatwerking hindert of je niet houdt aan de regels van het internaatreglement 
en/of leefregel van je groep, kan een ordemaatregel genomen worden Mogelijkheden zijn : 

o een verwittiging; 
o contact met de ouders; 
o een strafwerk; 
o het niet deelnemen aan een activiteit, het leven in de eigen groep of aan de ruimere 

internaatwerking; 
o een alternatieve ordemaatregel; 
o een interne schorsing; 
o nablijven op vrijdagavond of moeten terugkomen op een vrij moment; 
o … 

 
Deze maatregelen worden doorgaans genomen door de opvoed(st)ers, maar kunnen ook door de directie 
uitgesproken worden. Dit kan door elke opvoeder en elk directielid met toezicht. Met deze maatregelen 
hopen we dat je inziet dat je gedrag niet kon en dat je daarna je best doet om zo snel mogelijk weer gewoon 
mee te functioneren in je leefgroep, rekening houdend met de afspraken. 
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. 
 

2.4.2.3  begeleidingsplannen en begeleidingscontracten 

Wanneer je systematisch niet houdt in de regels van het internaatreglement en of leefregel van je groep of 
je gedrag de internaatwerking hindert of in gevaar brengt, kan het internaat in overleg met jou en je ouders 
een begeleidingsplan of zelfs een begeleidingscontract voorleggen. In een begeleidingsplan leggen we je 
enkele regels voor, zodat je opnieuw (beter) kan functioneren in de leefgroep. Deze afspraken moeten 
ertoe bijdragen dat je je gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met de internen en opvoed(st)ers 
weer mogelijk wordt. Een begeleidingsplan wordt doorgaans opgemaakt door je eigen opvoeders. In een 
begeleidingscontract worden deze vastgelegde regels meer bindend en kunnen ze je toekomst op het 
internaat bepalen. Een begeleidingscontract wordt altijd opgemaakt door de directie van het internaat. 
 

 
 
Don Bosco Internaat Sint-Denijs-Westrem       ~       internaatreglement 2016-2017       p. 27 



2.4.2.4  tuchtmaatregelen 
 

2.4.2.4.1  wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen? 

We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van ons internaat in 
die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van het 
internaat of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van mede-internen, personeelsleden of 
anderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als: 

o de ordemaatregelen tot niets hebben geleid; 
o je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt, of bij heel sterk vermoeden; 
o je zedenfeiten pleegt; 
o je betrokken bent bij diefstallen; 
o je met vuur speelt; 
o je rookt op kamers; 
o je herhaald betrapt wordt op roken zonder schriftelijke toelating of roken buiten de afspraken; 
o je in het bezit bent van drugs of alcohol, of betrokken bij het verhandelen hiervan; 
o je het internaat verlaat zonder toestemming;  
o je je fysiek of verbaal agressief gedraagt tegenover personeel en mede-internen; 
o je zware gedragsmoeilijkheden hebt; 
o als je het pedagogisch project van het internaat in gevaar brengt; 
o … 

 
 

2.4.2.4.2  welke tuchtmaatregelen zijn er? 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
o een tijdelijke uitsluiting uit het internaat voor de maximale duur van vijftien kalenderdagen 
o een definitieve uitsluiting uit het internaat 

Tucht maatregelen kunnen alleen genomen worden door de internaatbeheerder of een afgevaardigde van 
het internaatbestuur. Als de internaatbeheerder de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij/zij eerst 
voldoende advies in van het internaatteam, zeker van de betrokken opvoeders. Dit advies maakt deel uit 
van het tuchtdossier. 
2.4.2.4.3  preventieve schorsing bij een tuchtprocedure 

In uitzonderlijke situaties kan je bij de start van een tuchtprocedure ook preventief geschorst worden. Een 
preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in het internaat 
wordt toegelaten. Dit kan enkel in uitzonderlijke situaties: 

 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 
internaatmedewerkers 

Alleen de internaatbeheerder of een afgevaardigde van het internaatbestuur kan beslissen tot een 
preventieve schorsing. Hij deelt de beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd mee aan je ouders. Hij 
bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat 
onmiddellijk in en duurt tot wanneer er een tuchtmaatregel wordt uitgesproken of de tuchtprocedure 
wordt stopgezet en duurt in principe hoogstens 10 lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing 
eenmaal verlengd worden.. 
 

Bij dringende redenen kunnen we je ook één dag schorsen van het internaat. Hierbij worden je ouders 
onmiddellijk door ons verwittigd. Dezelfde intern kan herhaaldelijk geschorst worden voor één dag, maar 
niet aansluitend op de vorige schorsing van één dag. 
 

Alleen de internaatbeheerder of een afgevaardigde van het internaatbestuur kunnen beslissen tot een 
dergelijke preventieve schorsing. Deze maatregel gaat onmiddellijk in.  
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2.4.2.4.4  verloop van een tuchtprocedure 

Een tuchtprocedure verloopt als volgt: 
o Als de internaatbeheerder of een afgevaardigde van het internaatbestuur van mening is dat er 

redenen zijn om een tuchtmaatregel uit te spreken, dan word jij en je ouders uitgenodigd voor een 
gesprek waarin je gehoord zal worden. Deze uitnodiging gebeurt met een aangetekende brief. 

o Voor dit gesprek, kan jij, je ouders en eventueel je raadsman het tuchtdossier inkijken. 
o Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag (zaterdagen, zondagen, wettelijke en 

reglementaire feestdagen niet meegerekend) na verzending van de brief. De poststempel geldt als 
bewijs van datum van verzending. 

o Je wordt tijdens dit gesprek samen met je ouders en eventueel een raadsman gehoord over de 
vastgestelde feiten. Deze raadsman is niet noodzakelijk een advocaat, maar geen personeelslid van 
het internaat, de school waar je leerling bent, of het CLB. 

o Na dit gesprek neemt de internaatbeheerder of de afgevaardigde van het internaatbestuur een 
beslissing in verband met de te nemen tuchtmaatregel. Hij/zij brengt je ouders binnen de drie 
werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van zijn/haar gemotiveerde beslissing. In die brief 
staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. 

o In bepaalde situaties kan je preventief geschorst worden tot het einde van de tuchtprocedure (zie 
punt 2.4.2.4.7) 
 

2.4.2.4.5 beroep tegen een tuchtmaatregel 

Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de definitieve uitsluiting. Ook tijdens 
de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht. De beroepsprocedure gaat als volgt: 
 

 Je ouders (bij meerderjarigheid, jezelf) dienen met een aangetekende brief in het Nederlands 
beroep in bij het de voorzitter van het internaatbestuur: 
   

  aan de voorzitter van Don Bosco Internaten vzw 
  François Gaystraat 129 
  1150 Sint-Pieters-Woluwe 

 De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van 
je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). De aangetekende brief met 
het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. 
De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.  
Het beroep bij het internaatbestuur moet aan volgende voorwaarden voldoen: 

o het beroep is per aangetekende brief verstuurd; 
o het beroep vermeldt de feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren; 
o het beroep is gedateerd en ondertekend 

Als het beroep te laat wordt verstuurd of als het niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal 
het internaatbestuur het beroep onontvankelijk moeten verklaren. Dat betekent dat ze het beroep 
niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Deze interne beroepscommissie wordt door de 
afgevaardigde van het internaatbestuur samengesteld en samengeroepen. De persoon die de 
definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar 
zal wel gehoord worden.  

 Als het beroep ontvankelijk is, zal de voorzitter jou en je ouders en eventueel een 
vertrouwenspersoon uitnodigen voor een gesprek. Voor de zitting kunnen jullie het tuchtdossier 
opnieuw inkijken. 
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 Het gesprek vindt plaats binnen een redelijke termijn. Het internaatbestuur zal de definitieve 
uitsluiting bevestigen, vernietigen of vervangen door een lichtere straf en zal je de gemotiveerde 
beslissing meedelen binnen een termijn van vijf dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en 
reglementaire feestdagen niet meegerekend) na het gesprek met een aangetekende brief aan je 
ouders. 
 

2.4.2.4.6 andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure 

We zorgen ervoor dat je ouders voor het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een 
rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens mogen niet gebruikt worden.  
Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming 
geven. Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een ander internaat of aan een school.  
Tuchtmaatregelen kunnen alleen genomen worden door de internaatbeheerder of een afgevaardigde van 
het internaatbestuur. 
Zoals aangeduid in de specifieke overeenkomst tot inschrijving van een meerderjarige intern, willen we de 
ouders van een meerderjarige intern  – indien de ouders instaan voor de betaling van het internaat –  ook 
betrekken bij een eventuele tuchtprocedure. Zo zullen wij hen op de hoogt brengen van een opgestarte 
tuchtprocedure en uitnodigen tot het tuchtgesprek. 
 

2.4.2.4.7 herstelgericht overleg 

Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand, tussen 
slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren,… Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar 
een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan. De internaatbeheerder of een afgevaardigde van 
het internaatbestuur kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om een herstelgericht 
groepsoverleg te laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per brief op de hoogte. 
 
2.4.2.4.8 opvang op internaat tijdens een tuchtmaatregel 

Wanneer je preventief geschorst wordt op internaat tijdens een tuchtprocedure of na de tuchtprocedure 
tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op internaat 
aanwezig kan zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of definitieve uitsluiting kunnen je 
ouders ook zelf vragen om je op internaat op te vangen. Deze vraag moet schriftelijk ingediend worden, 
samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook 
schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele 
praktische afspraken maken met jou en je ouders. 
Dit alles geldt ook bij een preventieve schorsing of tuchtmaatregel op school. In principe is het internaat 
overdag gesloten en kan de intern in deze gevallen niet op internaat worden opgevangen. 
 
2.4.2.5 klachtenregeling 

Je ouders of jij zelf hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer jullie ontevreden zijn met beslissingen, 
handelingen of gedragingen van ons internaatbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van 
bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen jullie contact opnemen met internaatbeheerder 
of de voorzitter van het internaatbestuur. 
Samen met je ouders of jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in 
onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te 
komen. 
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor je ouders of voor jou volstaat, dan 
kunnen jullie je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Dit moet gebeuren via 
een aangetekende brief. Het correspondentieadres is: 
 Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen  
 Guimardstraat 1  
 1040 Brussel 
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De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de 
volgende voorwaarden voldoet: 

 de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geleden hebben 
plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.  

 de klacht mag niet anoniem zijn.  

 de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.  

 de klacht moet eerst aan het internaatbestuur zijn voorgelegd. Jullie klacht moeten jullie ten minste 
hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het internaatbestuur de 
kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

 de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen 
niet onder haar bevoegdheid: 

o klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die 
betrekking hebben over een misdrijf);  

o klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende 
decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;  

o klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat. 
Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat 
beschikbaar is via www.katholiekonderwijs.vlaanderen. 
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het internaatbestuur een advies bezorgen, 
maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het internaatbestuur. 
Tegen een advies van de Klachtencommissie kan je niet in beroep gaan. 
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 
 
2.4.2.6 internaat en politie 

Nog dit, we hebben met de politie de volgende afspraken gemaakt: Ons internaat heeft zich geëngageerd 
in een convenant met de politie van de politiezone Gent. De algemene doelstelling is een veilige 
schoolomgeving creëren en jeugdcriminaliteit bestrijden. Indien nodig zal het internaat meewerken met 
de politie om de plegers van ernstig strafbare feiten op te sporen en slachtoffers te beschermen en indien 
nodig te vergoeden voor geleden schade. De politie en het internaat engageren zich om dit zo discreet 
mogelijk te doen in respect voor de goede naam van het internaat en van de betrokken leerlingen en hun 
ouders. In deze samenwerking neemt de spijbelproblematiek een centrale plaats in. 
 
DEEL 3 INFORMATIE 
 

3.1 WIE IS WIE 

Voor de begeleiding van de internen zijn in de eerste plaats de directie en de opvoed(st)ers 
verantwoordelijk. In ons internaat werken echter vele anderen mee om het verblijf zo goed en aangenaam 
mogelijk te organiseren. Om een volledig beeld van de organisatie te schetsen, vermelden we iedereen die 
bij het internaat betrokken is. 
 

3.1.1 inrichtende macht - internaatbestuur 

De inrichtende macht organiseert het internaat. Zij draagt dan ook de eindverantwoordelijkheid naar de 
overheid en naar de buitenwereld toe. Zij vertaalt de fundamentele visie en de algemene doelstellingen van 
de opvoeding zoals ze in de “Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen” zijn 
neergeschreven. Onze inrichtende macht is de VZW Don Bosco Internaten, François Gaystraat 129, 1150 
Sint-Pieters-Woluwe. 
 

3.1.2 directie 

De directie wordt in dit internaat gevormd door een internaatbeheerder, bijgestaan door een coördinator. 
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3.1.3 opvoed(st)ers 

De groep van opvoed(st)ers staat in voor de leefgroepbegeleiding. Ze volgen de studieresultaten op. Ze 
staan open voor vragen en moeilijkheden. Ze begeleiden op een creatieve manier de vrije tijd. Ze nemen 
de nodige initiatieven om op persoonlijke noden en interesses in te spelen. Ze stimuleren de intern om 
eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze zetten activiteiten op touw die het samenleven en de 
groepsgeest bevorderen. 
 
 

3.1.4 secretariaat 

Het secretariaat is verantwoordelijk voor de boekhouding van het internaat, voor de administratie van 
personeel en internen. 
 

3.1.5 onderhouds- en keukenpersoneel 

Het onderhoudspersoneel staat in voor het dagelijkse onderhoud van het internaat. Het cateringbedrijf 
Scolarest verzorgt alle maaltijden. 
 
3.1.6 Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van 
leerlingen en situeert daartoe de begeleiding op vier domeinen: 

 het leren en studeren; 

 de onderwijsloopbaan; 

 de preventieve gezondheidszorg; 

 het psychisch en sociaal functioneren. 
 
Het internaat en het CLB kunnen op al deze domeinen samenwerken. Ook de internen en hun ouders 
kunnen er om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Als het internaat aan het CLB vraagt om een 
leerling te begeleiden zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als 
de leerling vanaf 14 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 14 jaar hiermee instemmen.  
 
3.1.7 beroepscommissie 

De beroepscommissie is bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting. De beroepscommissie 
zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen. 
 

 
3.2 PARTICIPATIE 
 

3.2.1 adviesraad 

De adviesraad is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders, internen, opvoeders en directie. 
Het is een participatieorgaan dat enkele malen per jaar samenkomt. 
 

3.2.2 samenwerkende scholen 

Ons internaat begeleidt hoofdzakelijk leerlingen van: 

 Don Bosco, School voor Wetenschap en Techniek, 
Kortrijksesteenweg 1025  9051 Sint-Denijs-Westrem - tel.: 09/221.31.11 
 

 Don Bosco college te Zwijnaarde,  
Grote Steenweg Noord 115  9052 Zwijnaarde  -  tel.: 09/ 221.46.48 

 

3.2 BIJ WIE KAN JE TERECHT ALS JE HET MOEILIJK HEBT 

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijk hebt, willen we je helpen. Daarom kan je terecht 
bij je opvoeders of de directie van het internaat. Het is belangrijk dat je weet op basis van welke principes 
we dan werken. We zoeken steeds naar een begeleiding die bij jou past. 
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3.2.1 het gaat over jou 

Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd met jou. We nemen niet zo maar beslissingen over je hoofd 
of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren of dat wij in overleg met jou het 
ter sprake brengen bij je ouders. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat 
voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen. 
 

3.2.2 geen geheimen 

Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim. 

 Op het internaat kan je praten met allerlei personeelsleden: opvoeders, directie,… Zij hebben een 
discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt. Maar ze 
kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Als zij dat nodig achten, kunnen 
ze soms wat je vertelt bespreken met een directielid. 

 Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij wettelijk verplicht is om altijd je 
toestemming te vragen voor hij iets doorvertelt. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen 
dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft. 
 

3.2.3 een dossier 

Je begrijpt dat een opvoeder niet alles kan onthouden en dat het nodig kan zijn om belangrijke informatie 
schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de eigen opvoeder(s) en de directie toegang. We 
gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens bijhouden in je leerlingendossier. 
Je mag de internaatbeheerder altijd vragen welke gegevens over jou in je dossier staan. 
 

3.2.4 het opvoedersteam 

Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. Zo kan het zijn dat we 
jouw situatie voorleggen in het opvoedersteam of dat we het nodig vinden om iedereen van het 
opvoedersteam op de hoogte te brengen van jouw situatie. In de mate van het mogelijke zullen we jou 
hiervan informeren. 
Ook de andere leden van het opvoedersteam moeten vertrouwelijk omgaan met deze informatie. 
 

3.3 WAARVOOR BEN JE VERZEKERD 

De verzekering dekt alleen de lichamelijke schade van ongevallen die plaats grijpen op het internaat, bij de 
kortste weg naar internaat of naar huis en bij internaatuitstappen. Op het secretariaat zijn de papieren voor 
terugbetaling voorhanden. 
Stoffelijke schade wordt niet gedekt. 
 

3.4 ZET JE JE IN VOOR HET INTERNAAT ALS VRIJWILLIGER 

Als internaat werken we bij de organisatie van activiteiten wel eens samen met vrijwilligers. We kunnen 
rekenen op ouders, internen en nog vele anderen. Hier vind je meer informatie over de manier waarop we 
dit organiseren. 
 

3.4.1 organisatie 

De vzw Don Bosco Internaten, met als zetel François Gaystraat 129 1150 Sint-Pieters-Woluwe. 
 

Het maatschappelijk doel van deze vereniging is het oprichten en organiseren van internaten, vanuit het 
opvoedingproject van Don Bosco. 
 

3.4.2 verzekering 

Wij hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met 
uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het 
verzekeringscontract werd afgesloten bij AG Insurance (via IC) onder het polisnummer 99052212044 . Je 
kan de polis inkijken op het internaatecretariaat. 
 

3.4.3 vergoedingen 

Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. We voorzien in geen enkele vergoeding. 
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3.4.4 geheimhoudingsplicht 

Bij vrijwilligerswerk bestaat dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waar een geheimhoudingsplicht 
bestaat. Wanneer je als vrijwilliger in contact komt met persoonsinformatie, dan ben je gehouden aan 
dezelfde discretieplicht zoals het personeel van het internaat. 
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  1.2.2 studie en studiebegeleiding          7 

  1.2.3 sport en ontspanning            7 

  1.2.4 sociale initiatieven gericht op zorgverbreding, op gelijke kansen voor elk kind  7 

 1.3 ENGEGEMENTSVERKLARING TUSSEN INTERNAAT EN OUDERS     8 
  1.3.1 wederzijdse afspraken met betrekking tot contact internaat-ouders    8 

  1.3.2 wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid  8 

  1.3.3 wederzijdse afspraken over de begeleiding van uw zoon     9 

  1.3.4 naar een gedeelde verantwoordelijkheid in de opvoeding tussen ouders,  

    school, internaat en centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)    9 

  1.3.5 positief engagement ten aanzien van de gebruikte taal     9 

 

DEEL 2: ONS INTERNAAT ALS LEER-, OPVOEDINGS- EN LEEFGEMEENSCHAP: 

   HET REGLEMENT               10 

 2.1 DE INSCHRIJVING               10 
  2.1.1 onze visie                10 

  2.1.2 eerste inschrijving              10 

  2.1.3 herinschrijving               10 

  2.1.4 duur van de inschrijving           10 

 2.2 ONS INTERNAAT               10 
  2.2.1 openingsuren internaat            10 

  2.2.2 de internaatrekening            11 

  2.2.3 reclame en sponsoring op internaat        12 

 2.3 HET INTERNAATREGLEMENT            12 

  2.3.1 aanwezigheid & afwezigheid         12 

   2.3.1.1 aanwezigheid            12 

   2.3.1.2 afwezigheden            13 

    2.3.1.2.1 algemene regel bij afwezigheden               13 

    2.3.1.2.2  afwezigheid bij ziekte         13 

    2.3.1.2.3  van rechtswege gewettigde afwezigheid      13 

    2.3.1.2.4  afwezigheid om een andere reden       14 

       2.3.1.2.5  afwezigheid van een meerderjarige intern     14 

    2.3.1.2.6 dispensatie op school wegens afwezigheid leerkracht  

        afspraken enkel voor DBSDW       14 

    2.3.1.2.7   aanwezigheid overdag tijdens de examenperiodes    14 

  2.3.2 documenten               15 

  2.3.3 begeleiding                15 

   2.3.3.1 organisatie van de studie         15 

   2.3.3.2 opvolging van de resultaten         15 

   2.3.3.3 contact met ouders, de school, CLB, …       16 

 2.4 HET INTERNAAT ALS OPVOEDINGS- EN LEEFGEMEENSCHAP      16 

  2.4.1 leefregels, afspraken, orde en tucht        16 
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  2.4.1.1 praktische afspraken en leefregels        16 

    2.4.1.1.1 leefregel van de eigen leefgroep        16 

    2.4.1.1.2 kledij               16 

    2.4.1.1.3 vervoer van internen         16 

    2.4.1.1.4 eigen (gemotoriseerde) voertuigen       17 

    2.4.1.1.5 veiligheid             17 

    2.4.1.1.6 omgangsvormen           17 

     2.4.1.1.6.1 Beleefdheid           17 

     2.4.1.1.6.2 eetcultuur            17 

     2.4.1.1.6.3 stiptheid            17 

     2.4.1.1.6.4 milieubewustzijn         17 

     2.4.1.1.6.5 orde en netheid         18 

     2.4.1.1.6.6 drijven van handel en lenen        18 

   2.4.1.2 persoonlijke bezittingen          18 

    2.4.1.2.1 persoonlijke gsm - smartphone - computer – laptop – tablet…  18 

    2.4.1.2.2 elektronische spelletjes         19 

    2.4.1.2.3 grote geldbedragen         19 

    2.4.1.2.4 betaalkaart eetzaal          19 

   2.4.1.3 pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag     19 

   2.4.1.4 gezondheid              19 

    2.4.1.4.1 gezonde voeding          19 

    2.4.1.4.2 preventie alcoholgebruik         20 

    2.4.1.4.3 preventiebeleid rond drugs        20 

    2.4.1.4.4 preventiebeleid rond roken        20 

    2.4.1.4.5 eerste hulp             21 

    2.4.1.4.6 geneesmiddelen op internaat        21 

   2.4.1.5  privacy               22 

    2.4.1.5.1 welke informatie houden we bij        22 

    2.4.1.5.2 publicatie van beeldopnamen        22 

    2.4.1.5.3 kamers              23 

     2.4.1.5.3.1 gebruik van je kamer         23 

     2.4.1.5.3.2 borg voor het gebruik van een kamer      23 

     2.4.1.5.3.3 doorzoeken van de kamer        23 

   2.4.1.6  het gebruik van een persoonlijke gsm – smartphone – computer  

      – laptop – tablet… en wifi        23 

    2.4.1.6.1 het meebrengen van een persoonlijks gsm – wmartphone –  

        computer – laptop – tablet – smartwatch – edgl…    24 

    2.4.1.6.2. het gebruik van de wifi van het internaat     24 

  2.4.2 orde- en tuchtreglement           27 

   2.4.2.1 begeleidende maatregelen         27 
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   2.4.2.3 begeleidingsplannen en begeleidingscontracten      27 

   2.4.2.4 tuchtmaatregelen            28 

    2.4.2.4.1 wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen?      28 

    2.4.2.4.2 welke tuchtmaatregelen zijn er?        28 

    2.4.2.4.3 preventieve schorsing bij een tuchtprocedure     28 

    2.4.2.4.4 verloop van een tuchtprocedure        29 

    2.4.2.4.5 beroep teen een tuchtprocedure       29 

    2.4.2.4.6 andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure    30 

    2.4.2.4.7 herstelgericht overleg         30 

    2.4.2.4.8 opvang op internaat tijdens een tuchtmaatregel    30 

   

 

 
Don Bosco Internaat Sint-Denijs-Westrem       ~       internaatreglement 2016-2017       p. 36 



 2.4.2.5  klachtenregeling     30

 2.4.2.6. internaat en politie     31 

 

DEEL 3 INFORMATIE                 31 

 3.1 WIE IS WIE                  31 

  3.1.1 inrichtende macht – internaatbestuur        31 
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  3.1.5 onderhouds- en keukenpersoneel         32 

  3.1.6 Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)       32 

  3.1.7 beroepscommissie             32 
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   3.1.7.2 samenwerkende scholen         32 

 3.2 BIJ WIE KAN JE TERECT ALS JE HET MOEILIJK HEBT       32 

  3.2.1 het gaat over jou              33 
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  3.2.4 het opvoedersteam             33 

 3.3 WAARVOOR BEN JE VERZEKERD          33 

 3.4 ZET JE JE IN VOOR HET INTERNAAT ALS VRIJWILLIGER       33 
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  3.4.3 vergoedingen               33 

  3.4.4 geheimhoudingsplicht            34 
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