LEEFREGEL
schooljaar 2016-2017

Kasteelplein 20

•

2300 Turnhout

e-mail: christel.simkens@sint-victor.be

•

tel: 014 41 96 20

INHOUD
1) Inleiding
2) Dagorde
3) Toelichting bij de dagorde
4) Multimedia
5) Goede afspraken maken goede vrienden
6) Avondstudie
7) Je kamer als aangenaam verblijf
8) Refter, recreatie en sport
9) Sport
10) Communicatie tussen ouders en internaat
11) Afwezigheden en ziekte
12) Alcohol, drugs en medicatie
13) Pesten
14) Gemengd internaat
15) Verzekeringen
16) Kostennota’s
17) Preventie en veiligheid
18) Kosten en inschrijvingen 2016-2017

2

WIE IS WIE?
Inrichtende macht
Administratieve zetel:
Vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119
9000 – Gent
Tel.: 09 221 45 45
Voorzitter: R. De Rycke
Afgevaardigd bestuurder: K. Oosterlinck

Interne beroepscommissie
Voorzitter: Y. Demaertelaere
Contactadres: zie administratieve zetel

Directeur Sint-Victor
Tom Melis (Tel.: 014 41 16 80)

Beheerder internaat
Christel Simkens (Tel.: 014 41 96 20 – gsm: 0478 88 20 49)

CLB-medewerkers
Contactmogelijkheid; na telefonische afspraak
A. Van den Borne
CLB-Kempen
Rubensstraat 170
2300 – Turnhout

(Tel.: 014.41.64.39)
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Dr. K. Van Aken
Gezonheidscentrum
Rubensstraat 170
2300 – Turnhout

(Tel.: 014 41 64 39)
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1. INLEIDING
Welkom op het internaat!

Voor sommigen van jullie is dit een heel nieuwe omgeving, anderen
weten reeds zeer goed wat het leven op het internaat betekent. Let op,
er zijn enkele veranderingen tegenover vorig schooljaar.

Dit boekje wil de nieuwelingen wegwijs maken in het dagelijks leven hier;
voor de ouderen onder jullie is het een opfrissing van zaken die jullie al
lang weten of toch horen te weten.

Reeds vele jaren houden we hier de familiale sfeer in stand. Dit
veronderstelt dat iedereen een inspanning doet om respectvol met de
anderen om te gaan en om elementaire gedragsregels in acht te nemen.

Het spreekt voor zich dat hier de algemene normen van welvoeglijkheid
gelden, ook al worden ze niet uitdrukkelijk in de leefregel vermeld.

Wij hopen dat je hier een hulp vindt om je thuis te voelen in ons
internaat.

De internaatsploeg

De opvoeders

De beheerder

Hendrik – Bob – Nathalie

C. Simkens

5

2. DAGORDE
7.15 u.:

Opstaan, kamer opruimen en boekentas maken

7.35 u.:

Kamercontrole

7.40 u.:

Ontbijt en lunchpakket klaar maken

(Internen van een andere school nemen hun boekentas/materiaal mee naar de recreatie.)

08.15 u.:

Klastijd

15.50 u.:

Vieruurtje

16.30 u.:

Sport

17.30 u.:

Douchen

17.45 u.:

Avondmaal

18.30 u.:

Studie

20.00 u.:

Recreatie

21.00 u.:

Einde studie en recreatie

21.00 u.:

Volledige stilte in de slaapgang

Regeling woensdagnamiddag
12.15 u.: Warme maaltijd
12.45 u.: derde jaar: naar buiten tot 13.45 u. (1 maal per maand)
vierde jaar: naar buiten tot 15.00 u.
vijfde en zesde jaar: naar buiten tot 16.30 u.
13.30 u.: eerste, tweede en derde jaar op activiteit (om de 14 dagen)
16.00 u.: Vieruurtje
(Vervolg van de dag: zie andere dagen)

3. TOELICHTING BIJ DE DAGORDE
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(Verloop van een internaatsdag)
07.15 u.: Je wordt door de bel gewekt… Maak je toilet, zet je raam
open, ruim je kamer op, maak je boekentas. Douchen mag ten
vroegste NA 7.15, tenzij je toelating kreeg van de
verantwoordelijke opvoeder.
07.35 u.: Belsignaal: je gaat uit je kamer en laat je deur open staan ter
controle. Na controle en toestemming van de opvoeder ga je
op een rustige manier naar de refter. Internen van een andere
school dan Sint Victor nemen hun boekentas mee.
07.40 u.: Ontbijt. Lunchpakket klaar maken.
08.00 u.: De opvoeder geeft teken en je mag de tafel verlaten. Je gaat
op een rustige manier naar boven voor diegenen die les
volgen in Sint-Victor. De anderen vertrekken naar school.
08.15 u.: Ga dadelijk naar de speelplaats bij het belsignaal.
Buiten de schoolpoorten heb je als leerling van Sint-Victor
niets te zoeken zonder uitdrukkelijke toestemming. Gedurende
de tijd dat je op school moet zijn, kom je om geen enkele
reden naar het internaat. Je bent zoals iedereen onderworpen
aan het schoolreglement.
15.50 u.: Na schooltijd legt iedereen zijn schoolgerief op zijn kamer en
neemt zijn sportgerief; van je kamer ga je dadelijk naar de
refter om het vieruurtje te nemen. Als je later van school
terugkomt, staat het vieruurtje boven klaar. Je kleed je om
voor sport tijdens dit vrije moment. Je blijft niet in de kamers
langer dan nodig is.
16.30 u.: Als de begeleider het teken geeft, vertrek je samen naar de
sporthal; op dat moment kan je enkel na uitdrukkelijke
toestemming naar je kamer gaan.
Als je tijdens de sport boven blijft, mag je geen storend lawaai
maken en je gaat ook niet bij iemand anders op de kamer Wie
zich hier niet aan houdt, zal verplicht worden om mee te
sporten.
17.30 u.: Einde van de sport: je vertrekt na toestemming op een rustige
manier naar boven. Je gaat onmiddellijk naar je eigen kamer.
Je hebt de kans om te douchen.
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17.45 u.: Belsignaal, je komt onmiddellijk na het horen van de bel naar
de gang en je gaat aan de deur staan. Na toestemming van de
opvoeder ga je op een rustige manier naar de refter.
17.45 u.: Warme maaltijd: je gaat aan de plaats van je tafel staan en
wacht tot het kruisteken gegeven worden alvorens je gaat
zitten. Je eet op een beleefde manier. Je blijft op je plaats
zitten tot het teken wordt gegeven en een kruisteken wordt
gegeven voor de beëindiging van de maaltijd.
18.30 u.: Studie.Je haalt je spullen en gaat onmiddellijk naar de studie.
20.00 u.: Als het belsignaal gegeven wordt, ga je rustig wachten op het
einde van de gang, om gezamenlijk en rustig naar de refter te
gaan voor recreatie.
21.00 u.: De opvoeder geeft een teken. Iedereen verzamelt aan de bar.
Er wordt gewacht tot iedereen stil is. Na het teken ga je op een
rustige manier naar boven.
Iedereen gaat van de recreatie recht naar zijn kamer en
respecteert de stilte. Als de studie-inzet goed is, kan je de
computers van het internaat gebruiken als ontspanning of kan
je nog tot jouw slaaptijd vertoeven in onze voorziene
recreatieruimte boven.
Je komt niet op elkaars kamer.
De uren van slapengaan zijn de volgende:
- 1ste jaar SO: 21.15 u.

- 2de jaar SO: 21.30 u.

- 3de jaar SO: 22.00 u.

- 4de jaar SO: 22.30 u.

- 5de en 6de jaar: 23.00 u.
Hier wordt niet van afgeweken, ook niet tijdens de examens.
21.15 u.: Het is stil in de gang en in de kamers.
Regeling voor de woensdagnamiddag
12.15 u.: De begeleider geeft een teken, iedereen gaat aan zijn plaats
staan, we maken een kruisteken.
Na het middagmaal blijft iedereen in de recreatiezaal. Enkel de
derde graad mag reeds om 12.45 naar buiten gaan.
12.45 u.: Wie toelating kreeg om naar buiten te gaan is tijdig terug:
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indien niet, krijg je de volgende week geen toelating meer.
16.00 u.: Iedereen haalt zijn sportgerief op zijn kamer en gaat dadelijk
naar de refter.
Vervolg van de dag: ...zoals de andere dagen.
Maandagochtend ben je welkom vanaf 7.30 u.. Een lunchpakket maken
kan dan tot 8.20 u.
Vrijdagochtend sluit het internaat. Je neemt al je spullen mee in de
ochtend naar school. Voor mensen van het Sint -Victor, is dit op een
vooraf aangeduide plaats.

4. MULTIMEDIA
•

Gebruik van mobiele telefoon is toegestaan, maar er zijn
momenten dat je die niet mag gebruiken:
- tijdens de maaltijden
- tijdens de studie van 18.30 tot 21.00 u.
Je geeft je gsm af aan de opvoeder tijdens de studie.
- na het uur van slapengaan
Daarnaast is het de normaalste zaak van de wereld dat je geen
foto’s of filmpjes maakt van een ander en die dan achteraf op
sociale media of dergelijke plaatst zonder medeweten van die
persoon. Je plaatst ook geen groepsfoto’s of –filmpjes op het
internet zonder medeweten van de beheerder.

•

•

Enkel na uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van het
internaat kan je een eigen computer meebrengen
(internetaansluiting is aanwezig). We voorzien goed werkende
PC’s dus pleiten er voor (zeker voor de eerste jaren) geen laptop
van thuis mee te nemen.
De PC moet afgesloten worden ten laatste tegen slapenstijd.
Wanneer we hier misbruik bij vaststellen, kunnen we de computer
tijdelijk in bewaring nemen. Een Laptop kan meegebracht worden
vanaf het vierde jaar na uitdrukkelijke toestemming van de
beheerder.
In de gangen, ontspanningszaal, refter, in de sporthal en tijdens
activiteiten (en onderweg daar naartoe) mag je met je eigen
toestellen enkel muziek spelen die niet hoorbaar is voor anderen,
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•

•

dus met oortjes in kan wel. Boxen zijn op het internaat niet
toegelaten
Hetgeen je van thuis meebrengt, valt onder je eigen
verantwoordelijkheid: het internaat kan niet aansprakelijk gesteld
worden bij verlies of diefstal. Bovendien betreft het een gunst: bij
wangedrag (op eender welk gebied) kan de begeleiding je
verbieden om gsm, laptop, smart Phone, tablet enz. tijdens de
week te gebruiken in het internaat.
Aan de computers wordt er niet gegeten en gedronken.

5. GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN!
•

Als je ergens vragen over hebt, kan je daar altijd mee terecht bij je
begeleiders; aarzel niet te lang om over een probleem te praten.

•

Hygiëne is een uiting van zelfrespect en respect voor anderen.
Daarom moet je minstens 2 maal per week een douche nemen en
dagelijks je persoonlijke hygiëne verzorgen.

•

Om buiten het internaat te gaan (bv. naar de bibliotheek, naar de
winkel,...) vraag je steeds vooraf de toelating aan de begeleider. Ook
als je later terugkomt van school laat je dit de beheerder weten en
laat je een aantekening plaatsen door de school zelf in je agenda.

•

Het internaat is enkel toegankelijk voor personeel, internen en hun
ouders. Andere personen mogen hier niet binnenkomen, tenzij ze de
uitdrukkelijke toestemming hebben van de beheerder van het
internaat. Anderen wachten buiten het schooldomein.

•

Wie de lessen volgt in een andere school dan Sint-Victor moet hier
op tijd vertrekken en ook tijdig terug zijn.

•

Opzichtige piercings en opvallend slordige kledij zijn niet toegestaan
bij de internen die in ons internaat verblijven.

•

Indien je problemen hebt i.v.m. geld kan je bij de begeleiders terecht;
geld aan elkaar lenen en zaken aan elkaar verkopen is niet
toegestaan.
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•

Glazen flesjes drank zijn in de kamer niet toegelaten.

•

Het internaat kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of
diefstal van geld. Daarom laten we NIEMAND toe op andermans
kamer. Er kan via toestemming van de begeleider iets gevraagd
worden aan een andere intern, maar deze komt niet verder dan de
deur en dit alles gebeurt in stilte.

•

Zorg er voor dat je je in alle omstandigheden stijlvol gedraagt. Dit is
een vorm van zelfrespect en respect voor de mensen die je ontmoet.
Er kunnen steeds momenten zijn, waarop niet alles naar je zin
verloopt; je mag dit gerust laten merken. Maar blijf altijd correct en
beleefd. Op die manier gaan overal de deuren voor je open. Als je
daarentegen brutaal en impulsief handelt, keren de meeste mensen
zich van je af.

6. AVONDSTUDIE: 18.30 u. – 21.00 u.
Iedereen van jullie is verantwoordelijk voor een goede studiesfeer. Houd
je daarom stipt aan hetgeen van je gevraagd wordt.
a) In de zaal
Dagelijks is er voor de 1ste graad S.O. studie in de zaal (ook internen uit
hogere jaren kunnen verplicht of vrijwillig in de zaal studeren). Deze
geleide studie heeft tot doel dat je de gewoonte aanneemt regelmatig te
werken; vandaar de volgende gedragsregels:
• Leg bij het begin van de studie je toetsen en agenda op de hoek van je
tafel.
• Niemand komt van zijn plaats of verlaat de studie zonder toestemming
van de begeleider; er wordt niet gegeten of gedronken.
• Er wordt niet gepraat en de gsm wordt afgezet; MP3, iPod enz. en
oortjes horen ook niet in de studiezaal thuis.
• Als je uitleg nodig hebt, steek dan je hand op en wacht tot de
begeleider toelating geeft.
• Als je aan de begeleider kan laten zien dat je klaar bent met studeren
kan je toestemming vragen om een boek te ontlenen uit de bibliotheek
van het internaat.
b) Op de kamer:
Van diegenen die op hun kamer mogen studeren, verwachten we dat ze
hun tijd nuttig gebruiken.
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• Niemand heeft het recht om anderen te storen tijdens hun studietijd.
Daarom heerst er volledige stilte op de kamers en in de gang.
• Wie uitleg nodig heeft, vraagt de toelating aan de begeleider door zijn
vinger in de lucht te steken.
• De gsm wordt afgezet terwijl je studeert.
• De studietijd dient niet om bezoekjes aan elkaar te brengen. Wie deze
regel niet respecteert, zal verplicht worden om in de studiezaal te
studeren.
• De studie is geen moment om te douchen. Dit kan op andere meer
gepaste tijden.

7. JE KAMER ALS AANGENAAM VERBLIJF…
Je kan beschikken over een kamer die goed in orde is en waarin alle
nodige voorzieningen te vinden zijn.
 Als je merkt dat er ondanks alle goede zorgen toch iets beschadigd
is, kom dat dan dadelijk melden.
 Om schade aan de muren en meubilair te vermijden, hang je enkel
iets op met punaises (muren) en "buddies" (meubilair). Gebruik
NOOIT stickers, nageltjes, nietjes of plakband, vermits die zeer
moeilijk te verwijderen zijn.
Men hangt ook niets aan het plafond.

•
•

•

•
•

De GORDIJNEN zijn vervaardigd uit speciaal brandwerend materiaal
en zijn dus zeer duur. Kostprijs wordt bij beschadiging verhaald bij
de internen.
Tegen betaling van een borgsom van € 20 kan je bij de
verantwoordelijke van het internaat een sleutel van je kamer
bekomen. Bij verlies kan je enkel via de beheerder van het
internaat een nieuwe sleutel krijgen.
Telkens je de kamer verlaat, mag de deur op slot. Langs de
binnenkant mag de deur alleen gesloten worden om je te wassen.
Op het einde van ELK schooljaar geef je de sleutel terug af. Je krijgt
de borgsom dan terug.
We verwachten onvoorwaardelijk respect voor het eigen materiaal en
dat van de anderen.
Omwille van brandgevaar is het ABSOLUUT VERBODEN om vuur te
maken op de kamer. Wie daarop betrapt wordt, krijgt een zware
sanctie en kan definitief uitgesloten worden.
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Elektrische apparaten moeten veilig zijn (bv. kapotte
dominostekkers kunnen kortsluitingen veroorzaken).
• Waterkokers en dergelijke zware toestellen zijn verboden. Je kan in
de refter heet water en soep komen vragen: breng in dat geval een
thermoskan mee.
• Voor andere elektrische apparaten zoals lavalampen, haarverzorging
e.d., moet je uitdrukkelijk de toestemming komen vragen bij de
beheerder van het internaat.
•

Je komt nooit op een kamer van een andere intern. Uitzonderlijk
kan dit wel in gezelschap van een opvoeder (voor belangrijke zaken).
Deze regel vormt een onderdeel van diefstalpreventie op het
internaat. Laat ook nooit waardevolle voorwerpen op je kamer
achter als de deur niet op slot is. We raden aan om dure spullen
thuis te laten. We pochen ook niet met wat we hebben.

•

ORDE op de kamer betekent het volgende:
- ‘s morgens bed opmaken, bureau en vloer opruimen vóór klastijd
- wasgoed hoort in de linnenzak of in het mandje
- bagage wordt op de kast geplaatst.
- raam sluiten en lampen uitdoen als je de kamer langere tijd verlaat.

•

 Er is een dagelijkse controle van de orde op de kamer.
Op elke matras ligt een matrasbeschermer die eigendom is van het
internaat en die in GEEN GEVAL meegenomen wordt naar huis.

•

Er wordt niet via de ramen gecommuniceerd naar andere internen of
externen. De ramen dienen ook niet om uit te gaan hangen.

•

Muziek, radio kan enkel afgespeeld worden met oortjes.

 Iedere kamer heeft een basisuitrusting: al wat je van thuis meebrengt
(daar horen ook computer en gsm bij) kan beschouwd worden als een
gunst vanuit het internaat. Wie zich niet aan de afspraken houdt,
moet dan ook de kamer leegmaken en hier verder leven met het
absolute minimum.

8. REFTER, RECREATIE EN SPORT
*Refter en ontspanningszaal
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Eet beleefd (bv. met mes en vork met mond dicht) en praat rustig,
zodat je niemand stoort. Heb respect voor het werk van het
onderhoudspersoneel. Je ruimt zelf je eigen materiaal op.
Het spreekt voor zich dat iedereen eet wat er op tafel komt. Je mag
zelf de hoeveelheid aangeven. Je proeft van alles wat we
aanbieden. Je bord moet leeg zijn, aangezien je zelf de porties
mag kiezen. Denk dus na voor je opschept.
Het avondmaal is ten einde als de begeleider het teken geeft.
's Avonds is er aan elke tafel een interne verantwoordelijk voor het
opruimen en het afvegen van de tafel.
De recreatiezaal staat volledig tot je beschikking; draag zorg voor
al het materiaal, bv. pingpongballetjes horen bij de pingpongtafel te
liggen.
Wie een biljartbal of -keu laat vallen, stopt met spelen en wacht tot
de begeleider toelating geeft om opnieuw te biljarten.
Om te gaan zitten bestaan er stoelen: je gaat dus niet op biljarts of
tafels zitten.
Bij het verlaten van de speelzaal ruim je op: de flesjes weg, papier
in de vuilnisbak, stoelen op hun plaats.
Van zodra het teken gegeven wordt, houd je op met het spel. Er
zijn voldoende gelegenheden om een onderbroken bezigheid
achteraf verder te zetten.

9. SPORT
•

Kleed je rustig om voor de sport en respecteer het materiaal van de
sporthal. Raak ook nooit aan andermans bezittingen zonder de
toelating van die persoon.

•

In de sporthal zijn SPORTSCHOENEN VERPLICHT.

•

Tijdens de sport verlaat je om geen enkele reden de sporthal
zonder dat je vooraf toelating hebt gevraagd aan de begeleiders.
Dit betekent ook dat je niets te zoeken hebt in de kleedkamers en
gangen van de sporthal.

10. COMMUNICATIE
OUDERS

TUSSEN

INTERNAAT

EN

•
De internen krijgen elke week een evaluatie. Hierop staan
opmerkingen over studie-ijver en gedrag. Hierdoor krijgt het thuisfront
ook een zicht op hoe het loopt in het internaat. De kaart wordt gedurende
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het jaar gepersonaliseerd naar de eigen werkpunten van elke intern(e)
zodat een goede opvolging kan verzekerd worden. Deze wordt op het
einde van de week gemaild.
•
Bij ernstige incidenten worden de ouders telefonisch of via de mail
op de hoogte gebracht.
•
Ouders kunnen gedurende het ganse jaar oudercontacten
aanvragen met beheerder of met één of meerdere opvoeders. Gelieve
dit wel op voorhand te doen om te waarborgen dat deze persoon ook
aanwezig is.
•
De interen kunnen gebruik maken van de telefoon op vastgestelde
uren. Op deze manier zijn de ouders altijd bereikbaar indien de jongeren
geen gsm bij zich hebben.
•
Begin september geven we het internaatsreglement mee aan je
ouders; dit reglement wordt ondertekend bij aankomst in september en
wordt thuis bewaard.

11. AFWEZIGHEDEN EN ZIEKTE
Aanvragen voor toelatingen om het internaat te verlaten, moeten steeds
op maandag bij het begin van de week gebeuren en dit op volgend mailadres; afwezigheden.internaat@sint-victor.be. U vermeldt hier duidelijk
bij wanneer uw zoon/dochter het internaat verlaat en wanneer hij/zij
terug binnen komt!!
Inzake afwezigheden en de wettigingen ervan is een intern op de eerste
plaats onderworpen aan de regels die op school gelden. Er wordt een
doktersbriefje of een kopie ervan ingeleverd op het internaat. Het
internaat wordt zo snel mogelijk per telefoon of per mail verwittigd.
Hiernaast moet ook de school worden verwittigd.
Wanneer een intern op het internaat ziek wordt, laten we hem/haar,
afhankelijk van de ernst van de ziekte, zo vlug mogelijk naar huis gaan
om de eigen huisdokter te raadplegen. De ouders worden wel eerst
verwittigd.
Alleen bij ernstige ziektegevallen of bij kwetsuren zorgt het internaat er
zelf voor dat de eerste medische zorgen worden toegediend.
Wat betreft het omgaan met medicatie handelt het internaat
overeenkomstig het K.B. nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de
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uitoefening van de gezondheidsberoepen en het Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming (ARAB), art. 174 e.v.
Indien het internaat op aanvraag van ouders toeziet op het gebruik van
medicatie door internen, dan zal een voorschrift van een arts steeds een
vereiste zijn. Het doktersvoorschrift toont immers aan dat het internaat
louter toeziet op het uitvoeren van een therapie die door een arts
voorgeschreven is.
(Zie ook bijlage “toestemmingsformulier…”)
Als een internen doorheen de week niet aanwezig kan zijn op het
internaat moet dit op voorhand afgesproken zijn (bijvoorbeeld -voor
regelmatige afwezigheden op woensdagnamiddag). Als dit een
onregelmatige afwezigheid is, moet de internaatsbeheerder ALTIJD
verwittigd worden, via e-mail.

12. ALCOHOL, DRUGS EN MEDICATIE
Alcohol en drugs
Alcohol en drugs schaden je gezondheid en kunnen dus niet worden
toegestaan op school en op internaat, bij buitenschoolse of
internaatsactiviteiten of in de omgeving van de school en het internaat.
Na het betrappen op bezit en gebruik van softdrugs zal de intern(e)
onmiddellijk worden geschorst voor een periode van minimum 1 week en
zal er een behandelingsplan opgesteld worden in samenspraak met de
ouders. Bij dealen van hard- en softdrugs, bezit en gebruik van hard
drugs wordt de interne definitief geschorst.
Medicatie
 Langdurig medicijngebruik kan enkel met doktersvoorschrift of na
telefonische of schriftelijke mededeling van de ouders.
 Elk gebruik van medicijnen wordt aan de opvoeder/beheerder
gemeld.
 Indien
veelvuldig
gebruik
wordt
gemaakt
van
de
internaatsmedicatie, dan zal dit op naam worden genoteerd en
gefactureerd op het einde van ieder trimester.
 Internen geven geen medicatie door aan mede-internen.

13. PESTEN
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Pesten omvat alle vormen van fysieke en verbale agressie, materiële
schade, bedreiging, afpersing en sociale uitsluiting, direct of indirect.
Pesten is extra pijnlijk omdat het zich vaak herhaalt en het meestal gaat
om een ongelijke machtsverhouding tussen pester en gepeste.
Het pestactieplan van het internaat heeft tot doelstelling elke intern het
gevoel van veiligheid en welbevinden te garanderen en pesten aan te
pakken. Alle betrokken partijen van het internaatsleven (opvoeders,
bewoners en ouders) verbinden zich ertoe om pestsituaties te
signaleren. Elke melding wordt opgevolgd door een lid van de
vertrouwensgroep. De uitgewerkte maatregelen zullen constructief zijn
zowel voor de pester, de gepeste, als de rest van de vertrouwensgroep.
Indien ondanks bedoelde acties geen positieve gedragsveranderingen
tot stand komen, kan de directie of de internaatsverantwoordelijke
externe hulp inroepen.

14. GEMENGD INTERNAAT
In de gang maken we een duidelijke afscheiding tussen jongens en
meisjes. In de slaapgang geldt dat meisjes niet in het jongensgedeelte
komen en jongens nooit in het meisjesgedeelte. Wie dit niet naleeft, krijgt
een onmiddellijke schorsing. Meisjes maken hun verplaatsing steeds via
de blauwe gang van de school.
De recreatie - en studieruimte zijn voor gemengd gebruik. Ten alle tijden
vermijden we lichamelijk contact.

15. VERZEKERINGEN
Het internaat is voor al zijn activiteiten verzekerd. Deze verzekering
bestaat uit twee delen namelijk een verzekering tegen lichamelijke
ongevallen en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
De verzekering voor lichamelijke ongevallen is van toepassing indien
een intern gewond raakt gedurende zijn verblijf in het internaat (val
tijdens sport, gebroken arm, …) In eerste instantie zal de mutualiteit een
groot deel van de kosten terugbetalen. De opleg wordt door de
verzekering terugbetaald. De administratie van een ongeval wordt
volledig door het internaat afgewerkt. U hoeft enkel te zorgen dat de
uitgavenstaat volledig ingevuld en ondertekend bij ons terechtkomt.
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Burgerlijke aansprakelijkheid wil zeggen dat men verplicht is de
schade te vergoeden die men door zijn schuld veroorzaakt heeft. Dikwijls
gaat het hier om belangrijke schadegevallen, die door de rechter
beoordeeld worden. Als het internaat of een opvoeder aansprakelijk
worden gesteld voor een ongeval, zal de verzekering de kosten
vergoeden. Als evenwel een intern aansprakelijk wordt gesteld voor een
schadegeval (b.v. opzettelijk iemand van de trap duwen, …) zullen de
ouders de onkosten moeten vergoeden. In zo’n gevallen zal de familiale
verzekering van de ouders tussenkomen. Wij dringen erop aan dat alle
ouders een familiale verzekering zouden afsluiten waardoor de
aansprakelijkheid van de ouders en hun kinderen verzekerd wordt.

16. KOSTENNOTA’S
Bij het begin van ieder trimester krijgt u een rekening voor het verblijf in
het internaat. Gelieve deze rekening binnen de maand te vereffenen (zie
bijlage 3). Bij domiciliëring valt de betaaldag telkens de1ste van de
maand (behalve indien dit anders afgesproken wordt met de
internaatsverantwoordelijke).
Wanneer een intern iets stuk maakt moet hij dat melden aan de
verantwoordelijke en desgevallend ook vergoeden .
Wanneer men materiaal van een andere intern beschadigt, verliest of
onrechtmatig gebruikt, zal men aan die persoon een vergoeding betalen;
bij betwisting geldt (zoals in de school van Sint-Victor) dat de
gezinshoofden van betrokkenen een overeenkomst proberen te
bereiken.
Bij het vroegtijdig verlaten van het internaat op eigen intentie zullen we
genoodzaakt zijn een verbrekingsvergoeding te vragen van € 250. Deze
zal afgehouden worden van de waarborg die je betaalt bij de inschrijving.
Hetgeen de internen van thuis meebrengen, valt onder hun eigen
verantwoordelijkheid: het internaat kan niet aansprakelijk gesteld worden
bij verlies of diefstal.

17. PREVENTIE EN VEILIGHEID
In het internaat geldt een algemeen rookverbod in alle lokalen. De
internen met de leeftijd van boven 16 jaar, die daartoe schriftelijk de
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toelating kregen van hun ouders, mogen enkel roken binnen de vooraf
aangeduide plaats op school op de tijdstippen zoals bepaald in het
decreet van 6 juni 2008 (B.S. 18 juli 2008), hoofdst. I art. 2, 12°
betreffende het rookverbod op school. Bij het betrappen op roken in de
kamer word je onmiddellijk een week geschorst van het internaat.
De beheerder en het opvoedend personeel zien erop toe dat de
voorschriften nageleefd worden en wijzen de jongeren op geregelde
tijdstippen op de gezondheidsrisico’s die aan het roken verbonden zijn.
Daarnaast werken de begeleiders actief mee aan initiatieven die
genomen worden om preventief op te treden.
Sommige genotmiddelen, en meer bepaald de illegale drugs (verder
kortweg ‘drugs’ genoemd), zijn door de wet verboden. Ze kunnen een
ernstig gevaar vormen voor de eigen gezondheid en die van
medeleerlingen. In ons internaat zijn het bezit, het gebruik, het onder
invloed zijn en het verhandelen van dergelijke drugs dan ook strikt
verboden. Vanuit haar opvoedende opdracht voert ons internaat terzake
een preventiebeleid. Wij nodigen alle betrokken partners uit aan dit
beleid mee te werken.
Als een intern in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs,
dan zal ons internaat op de eerste plaats een hulpverlenend aanbod
doen. Dit neemt echter niet weg dat we conform het orde- en
tuchtreglement sancties nemen.
Wij beschouwen het als onze plicht, onze verantwoordelijkheid ten
opzichte van onze leerlingen en hun ouders, om als voorzorgsmaatregel
alle gevallen van bezit, gebruik of verhandeling van drugs door te geven
aan de bevoegde instanties, die deze informatie met de nodige discretie
zullen behandelen.
In ons internaat besteden we eveneens veel aandacht aan materiële
veiligheid: op geregelde tijdstippen worden er initiatieven genomen om te
voldoen aan de normen van het FAVV (Federaal Agentschap voor de
Voedselveiligheid). Minstens drie keer per jaar organiseren we een
evacuatieoefening, zowel ’s avonds als in de heel vroege ochtend, zodat
we maximaal in orde zijn met de normen betreffende brandpreventie.
Mede omwille van de brandveiligheid zijn er overal brandvertragende
materialen gebruikt; ook daarom zijn risicovolle elektrische apparaten
niet toegelaten op de kamers, zoals waterkokers, ‘stijltangen’, bepaalde
types van haardrogers en dergelijke…
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18. KOSTEN EN INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR
2016-2017
Het kostgeld bedraagt € 13.9 per schooldag. Dit bedrag wordt
trimestrieel verrekend, eventueel maandelijks, dit in onderling overleg.
Inbegrepen:
- het verblijf
- de maaltijden op internaat
- de pedagogische begeleiding
- de permanentie tijdens de nacht
- woensdagnamiddagactiviteiten
- internetaansluiting
Er wordt in principe geen extra geld gevraagd voor de
internaatsactiviteiten. Indien dit toch het geval zou zijn, wordt u daar op
voorhand SCHRIFTELIJK van verwittigd en zal deelname niet verplicht
worden.
Bij een inschrijving op dit internaat betekent dat je akkoord gaat met ons
opvoedingsproject en onze manier van werken. We vragen aan ouders
om achter de besluiten te staan die het internaat maakt. We vragen bij
inschrijving een waarborg van 250€. Deze wordt in principe bij
uitschrijving terug gegeven, enkel bij beschadiging, bij het niet betalen
van rekeningen en bij het vroegtijdig verlaten van het internaat kan deze
waarborg ingehouden worden.
Schadevergoedingen:
Beschadiging van muren, meubilair, enz.:
Beschadiging van gordijnen (zowel op de kamers als elders in het
internaat): € 90 per stuk. Deze gordijnen zijn uit een speciale
brandwerende stof vervaardigd, vandaar de hoge kostprijs.
Waarborg kamersleutel: € 20. Op het einde van elk schooljaar geeft
iedereen de sleutel terug en wordt de waarborg terugbetaald.
Verbrekingsvergoeding
Wanneer de intern het internaat verlaat tijdens het schooljaar op eigen
initiatief dient een verbrekingsvergoeding van € 250 betaald te
worden.

Een heel mooi en leerrijk jaar gewenst!
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