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Welkom op ons internaat! 
 

Beste ouder(s) 
 
Het doet ons veel genoegen dat jullie gekozen hebben voor ons internaat. Geïnspireerd door 
het opvoedingsproject van de school wil onze internaatswerking instaan voor de vorming en 
de opvoeding van de internen.  
Het internaatsbestuur, het directieteam en de opvoeders zullen alles in het werk stellen om 
kansen te scheppen die uw zoon/dochter nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien.  
Zoals in elke gemeenschap waarin mensen met en naast elkaar leven, worden er leefregels 
afgesproken. Onze leefregels zijn een onmisbaar instrument om onze internen een zo prettig 
mogelijk verblijf te bezorgen zowel op materieel, sociaal, emotioneel als op pedagogisch 
vlak.  
Het internaatsreglement is tot stand gekomen in overleg tussen het internaatsbestuur, de 
schooldirectie en het internaatsteam. 
Als ouder(s) draagt u als eerste de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. 
Wij hopen dan ook dat u uw zoon/dochter aanmoedigt de doelstellingen van ons internaat na 
te streven en de leefregels na te leven. 
 
 

Dag nieuwe intern(e)  
 
Hartelijk welkom! Vandaag zet je jouw eerste stap in het internaat van Sint-Bavohumaniora. 
Voortaan ben je intern(e) van ons internaat en word je samen met de nieuwe internen 
ondergedompeld in een andere leefwereld, met nieuwe gewoontes en verplichtingen. Dat die 
aanpassing niet even vlot verloopt voor iedereen, weten je opvoeders gelukkig ook!  
Zij trachten je daarom zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden. 
 

Ook tot jou, meerderjarige intern(e) 
richten we een speciaal woord. 
 
Op juridisch vlak verandert de relatie tot je ouders door je meerderjarigheid grondig. Als 
volwassene kan je wettelijk aansprakelijk worden gesteld. Hopelijk zullen er zich geen 
essentiële wijzigingen in jullie verhouding voordoen. 
Zowel jijzelf, als je ouder(s), ondertekenen het voor dit schooljaar geldend 
internaatsreglement bij het begin van het schooljaar voor akkoord. Jouw handtekening is 
echter volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag. In dit internaatsreglement 
verwijzen we met asteriks (*) naar de items waarin je vanaf je meerderjarigheid autonoom 
kan optreden. 
Toch blijft het wenselijk dat jij je ouder(s) aanvaardt als vertrouwenspersoon en raadgever in 
het internaatsleven en dat zij het recht behouden op informatie omtrent je reilen en zeilen op 
het internaat. 
 
 
We hopen goed met jullie te kunnen samenwerken en we danken jullie voor het vertrouwen 
dat jullie in ons internaatsteam stellen. 
 
 
Het internaatsbestuur, de directie en het internaatsteam 
  



p a g i n a  | 4 

 

 
 

 

INHOUD 
 
DEEL 1 Het internaat Sint-Bavohumaniora        

1.1 De organisatie van het internaat 
1.2 Wie is wie? 

DEEL 2 Pedagogisch project          

DEEL 3 Het internaat als opvoedings- en leefgemeenschap            

3.1  Algemene afspraken          

3.1.1.   Engagement internaat  

3.1.2.   Verlaten van het internaat 

3.1.3.   Dagorde 

3.1.4.   Woensdagnamiddag 

 

3.2  Het internaat                 

3.2.1.   Openingsuren internaat en receptie 
3.2.2.   Maandagochtend/vrijdagavond 
3.2.3.   Dispensarium 
3.2.4.   Briefwisseling 
3.2.5.   Contact ouders 
 

3.3  Leefregels                  

3.3.1.   Uniform – voorkomen – hygiëne 
3.3.2.   Afspraken rond de kamer 
3.3.3.   Orde en netheid 
3.3.4.   Eetgewoonten 
3.3.5.   Gsm en multimedia 
3.3.6.   Studie 
3.3.7.   Ontspanning 
3.3.8.   Muziekkwartier 
3.3.9.   Bibliotheek 
3.3.10. Roken 
3.3.11. Alcohol en drugs 
3.3.12. Medicatie 
3.3.13. Pesten – geweld - ongewenste seksueel gedrag 
3.3.14. Veiligheid 
 
3.4  Orde- en tuchtreglement                
3.4.1.   Ordemaatregelen 
3.4.2.   Tuchtmaatregelen 
3.4.3.   Tuchtprocedure 
 
DEEL 4 INFORMATIE      
    
4.1 Internaatsgeld 
 
4.2 Verzekering



p a g i n a  | 5 

 

 
 

 

Deel 1   Het internaat Sint-Bavohumaniora  

1.1 De organisatie van het internaat 

- Het internaatsbestuur (te vergelijken met het schoolbestuur)  
 
De directie 
Het internaat en de school zijn verbonden met elkaar. Daarom is er een nauwe 
samenwerking met het directieteam van de school. 

- Opvoeders 
Het team van opvoeders staat in voor de goede werking van het internaat, de 
studiebegeleiding, de sport- en ontspanningsmogelijkheden. Er is een wekelijks 
teamoverleg voor de pedagogische en praktische organisatie van het internaat. 
 

- Technische dienst, onderhouds- en keukenpersoneel 
De technische dienst zorgt dat de praktische problemen in het internaat snel opgelost 
worden. Het onderhoudspersoneel zorgt voor een proper en net internaat. Het 
keukenpersoneel zorgt voor gevarieerde maaltijden. 
 

1.2 Wie is wie?  

Internaatsbestuur:   Voorzitter: mevr. R. Dhoore   
Directieteam:            Directeur: voorzitter directieteam: Mevr. H. Allaert    

Directeur onderwijs eerste graad: Dhr. D. Verbruggen  
Directeur onderwijs tweede en derde graad: Mevr. E. Van Den Haute 
Directeur financiën en facilitair beheer: S. Taveirne  
Directeur internaat: D. De Baere 
Directeur basisschool: Dhr. G. Mallems 

Opvoeders:  
Torenkamers (tweedes): internaat.torenkamers@sbhg.be: Mevr. K. Temmerman 

Mevr. J. Verstraete 
20 kamers (tweedes en derdes): internaat.20k@sbhg.be: Mevr. L. Balduck 

Mevr. M. Bauters 
30 kamers (eerstes): internaat.30k@sbhg.be:  Mevr. J. De Boeck 

Mevr. V. De Coensel 
3e verdieping (jongens): internaat.3v@sbhg.be:  Dhr. S. Vanneste 

Dhr. T. Vantwembeke 
2e verdieping (derdes en vierdes): internaat.2v@sbhg.be: Mevr. L. Clottens 

Mevr. S.Kurda 
1e verdieping (vierdes, vijfdes, zesdes): internaat.1v@sbhg.be: 

Mevr. C. De Ridder 
Mevr. K. Van Maldeghem 

15 kamers (vijfdes): internaat.15k@sbhg.be:  Mevr. N. Messiaen 
 Mevr. N. Lammens 

 
Internaatsdirecteur:  Dhr. D. De Baere (internaat@sbhg.be)   
 
Verantwoordelijken EHBO:    Mevr. J. De Boeck  
     Dhr. D. De Baere 

   Mevr. L. Clottens 
 

Leerlingenbegeleider internaat: Mevr. M.Bauters (margot.bauters@sbhg.be) 
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DEEL 2  Pedagogisch project 
 

Graag verwijzen we naar ons opvoedingsproject www.sbhg.be onder de rubriek ‘Waarom 
Sint-Bavo’ (zie onderaan): 

"Sint-Bavohumaniora biedt algemeen secundair onderwijs voor jongeren met pit in het hart 
van bruisend Gent. Ons onderwijs is gegroeid uit een rijke christelijke traditie van de Zusters 
van Liefde. Een krachtige talentenontwikkeling, zorg voor mekaar en innovatie staan hierbij 
centraal. We bieden bijkomend opvoedingsondersteuning aan en dit zowel in ons huiselijk 
internaat als in het externaat.” 
 
 
DEEL 3  Het internaat als opvoedings- en leefgemeenschap 

3.1  Algemene afspraken 

 
3.1.1   Engagement internaat 
 
Als je ingeschreven bent in ons internaat, verwachten we dat je gedurende het hele 
schooljaar intern bent en aan alle activiteiten deelneemt. Ze geven je de kans om je te 
verrijken, je verder te ontwikkelen en je te integreren in de groep.  
Kies je er toch voor het internaat vroeger te verlaten, dan blijven de kosten voor een gestart 
trimester ongewijzigd. Ook betaalde voorschotten worden niet terugbetaald omwille van 
contractbreuk. 
 

3.1.2 Verlaten van het internaat   

Het kan gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan een activiteit of 
afwezig bent. Je ouders verwittigen dan steeds de gangverantwoordelijke via mail.  
 
Toelatingen om het internaat te verlaten moeten ten laatste maandagavond 20u 
aangevraagd worden door je ouders via een e-mail naar de opvoed(st)ers van de gang. Het 
verlaten van het internaat is een gunst en geen recht. Het internaat behoudt steeds het recht 
om aanvragen te weigeren. 
Het verlaten van het internaat kan bovendien enkel wanneer de aanvraag bevestigd is en 
enkel om uitzonderlijke reden (bv. doktersbezoek, bijles, tandartsafspraak,etc…).  
 
Indien de interne het internaat verlaat zonder geldige toestemming van de ouders en/of het 
internaatsteam zullen de ouders op de hoogte worden gebracht en volgt er een gepaste 
ordemaatregel. Dit kan een tijdelijk of definitief verbod inhouden om het internaat te verlaten. 
 
Doktersbezoek of bezoek aan een tandarts of therapeut wordt steeds gestaafd met een 
attest. Dat wordt bij het eerstvolgende contact met je gangverantwoordelijke overhandigd of 
wordt digitaal doorgestuurd naar de gangverantwoordelijke. 
Elke interne kan gebruik maken van een eenmalige toelating per trimester om het internaat 
te verlaten voor een bijzondere aangelegenheid (bv. verjaardag,…). Dit heet dan de 
trimestriële toestemming. 
 
Misschien ben je aangesloten bij een vereniging. Dan kan je, mits afgifte van een 
inschrijvingsbewijs aan de start van het schooljaar, het internaat wekelijks en op vaste uren 
verlaten om je sport of hobby uit te oefenen. 
 

http://www.sbhg.be/
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Wegens organisatorische redenen vragen wij dat alle internen zich vóór 19u30 aan de 
receptie melden. Na 19u30 is het niet meer mogelijk om terug te komen op het 
internaat.  
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3.1.3  Dagorde 
 
Lager onderwijs 
 

06u50 Wekken en klaarmaken 
07u10 Uniform- en kamercontrole 
07u15 
07u40 

Ontbijt 
Afruimen 

08u00 Naar basisschool 
16u00 

          18u00 
Studie op de basisschool 
Aankomst internaat en 
avondmaal 

18u30 Afruimen 
18u30 
19u30 
20u30 

Start avondontspanning 
Studie op kamer 
Belmoment - Sociaal moment 

21u00 Bedtijd en lichten uit 

 
 
 
Eerste en tweede jaar secundair 
 

06u50 Wekken en klaarmaken 
07u10 Uniform- en kamercontrole 
07u15 
07u40 

Ontbijt 
Afruimen 

08u25 
15u35 

Aanvang school 
4-uurtje 

16u05 Studie 
17u50 
18u15 
18u20 
19u30 

Avondmaal 
Afruimen 
Avondontspanning 
Studie op kamer 

20u30 Belmoment - Sociaal moment  
21u00 Einde sociaal moment, naar de 

kamer 

21u30 Bedtijd en lichten uit 
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Derde jaar secundair 
 

07u15 Wekken en klaarmaken 
07u35 Uniform- en kamercontrole 
07u40 
08u10 

Ontbijt 
Afruimen 

08u25 
15u35 

Aanvang school 
4-uurtje 

16u05 Studie 
18u20 
18u45 
18u50 
19u30 

Avondmaal 
Afruimen 
Avondontspanning 
Studie op kamer 

20u30 Belmoment- Sociaal moment   
21u00 Einde sociaal moment, naar de kamer 
22u00 Bedtijd en lichten uit 

 
 
 
Vierde jaar secundair 
 

07u15 Wekken en klaarmaken 
07u35 Uniform- en kamercontrole 
07u40 
08u10 

Ontbijt 
Afruimen 

08u25 
15u35 

Aanvang school 
4-uurtje 

16u05 Studie 
18u20 
18u45 
18u50 
19u30 

Avondmaal 
Afruimen  
Avondontspanning 
Studie op kamer 

20u30 Belmoment - Sociaal moment  
21u00 Studie 
22u00 Bedtijd en lichten uit 

 
 
Vijfde jaar en zesde jaar secundair 
 

07u15 Wekken en klaarmaken 
07u35 Uniform- en kamercontrole 
07u40 
08u10 

Ontbijt 
Afruimen 

08u25 
15u35 

Aanvang school 
4-uurtje 

16u05 Studie 
18u20 
18u45 
18u50 
19u30 

Avondmaal 
Afruimen  
Avondontspanning 
Studie op kamer 

20u30 Belmoment - Sociaal moment  
21u00 Studie 
22u30 Bedtijd en lichten uit 
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3.1.4  Woensdagnamiddag 

• De internen van de basisschool t.e.m. het eerste middelbaar zijn verplicht deel te 
nemen aan de activiteiten op woensdagnamiddag. De tweede- en derdejaars kunnen 
bij niet-gereserveerde activiteiten kiezen om te studeren in de studiezaal. Dit melden 
ze vooraf (ten laatste de dinsdagavond tot 21u) aan de gangverantwoordelijke. Bij 
gereserveerde (betalende) activiteiten blijven tweede- en derdejaars verplicht deel te 
nemen. De kalender is ook steeds te raadplegen op Smartschool. 

• Vanaf het vierde jaar is er de mogelijkheid om met een SNS-pas (Sport Na School-
pas) te sporten. Een SNS-pas kan online worden aangekocht. Je kan de pas op het 
internaat gebruiken tussen eind september en eind november. Na de kerstvakantie 
vanaf begin januari tot eind mei. SNS’en kan op woensdag tussen 14u en 16u. De 
vijfdes en zesdes kunnen ook op maandagavond SNS’en tussen 16u en 18u. Uiteraard 
wordt steeds rekening gehouden met de geldende veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen (vb. coronamaatregelen). 

• De vierdejaars mogen naast het SNS’en de eerste woensdag van de maand van 14u 
tot 16u vrij de stad in mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ouders aan 
het begin van het schooljaar. Zij blijven wel nog voor het middagmaal op school. 

• De vijfdejaars mogen naast het SNS’en de eerste woensdag en de derde woensdag van 
de maand van 14u tot 16u vrij de stad in mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
de ouders aan het begin van het schooljaar. Zij blijven wel nog voor het middagmaal op 
school. 

• De zesdejaars mogen iedere woensdag van 13u tot 16u vrij de stad in mits uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de ouders aan het begin van het schooljaar. Zij blijven ook 
nog voor het middagmaal op school.  

• De SNS-pas is persoonsgebonden en wordt online aangevraagd. U kan de app 
installeren op de gsm.  

• Bij vervalsing of misbruik zal de SNS-pas worden ingetrokken voor de rest van het 
schooljaar. Mogelijks kunt u ook het volgende schooljaar geen SNS-pas meer 
gebruiken.  

• Het internaat behoudt het recht om de interne de toestemming om het internaat te 
verlaten te ontnemen.` 

 

 SNS woensdag 
tussen 14-16u 

SNS op ma tussen 16-
18u 

mag het internaat 
verlaten 

Vierde jaar Ja Nee Eerste woensdag van 
14u tot 16u 

Vijfde jaar Ja Ja Eerste en derde 
woensdag van 14u tot 

16u 

Zesde jaar Ja Ja Iedere woensdag van 
13u tot 16u  
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3.2. Het internaat 

 
3.2.1.   Openingsuren internaat en onthaal 

 
Het onthaal is iedere dag open van 7u45 tot 19u30, op vrijdag tot 17u. 
 
3.2.2.   Maandagochtend/ vrijdagavond 

 
Je kan op maandagmorgen op je kamer terecht tussen 7u30 en 8u10. Enkel op 
maandagochtend is het toegelaten om de liften te gebruiken. Het gebruik van de liften is 
tijdens de schoolweek verboden. Op vrijdagavond kan je op je kamer tussen 15u35 en 
16u15. Je verlaat het internaat onmiddellijk na het verzamelen van je benodigdheden voor 
het weekend. Het internaat wordt immers onmiddellijk na de schooluren afgesloten. 
Belangrijk is dat je niet vergeet de lichten te doven en je ramen goed te sluiten. 
 
Bij het belteken verwachten we dat je je naar beneden begeeft. Externen zijn nooit 
toegelaten op de gangen of in de kamers van het internaat, ook niet op maandagmorgen of 
vrijdagavond. 
 
3.2.3.   Dispensarium/EHBO 

 
Zorg ervoor dat je steeds je ID-kaart bij je hebt. Enkel de EHBO-verantwoordelijken of je 
gangverantwoordelijken kunnen beslissen of het wenselijk is dat je naar huis gaat. Zij 
verwittigen indien nodig je ouders. In geen geval mag jij op je eentje beslissen om naar huis 
te gaan. Je wordt nooit zonder begeleiding van je ouders of een bevoegd persoon 
huiswaarts gestuurd.  
Er is steeds een EHBO-verantwoordelijke aanwezig tijdens de internaatsuren. Wanneer je je 
’s morgens ziek voelt verwittig je de EHBO-verantwoordelijken vóór 8 u10. Je wacht niet tot 
de eerste les van start gaat. 

 
3.2.4.   Briefwisseling en bezoek                          
 
Wanneer je in de week een brief wil schrijven, kan je deze aan de gangverantwoordelijke 
geven om te posten. 
De briefpost die voor jou bestemd is, wordt op de gang of in de eetzaal bezorgd. Alle andere 
vormen van post (pakketten) worden niet aanvaard en zullen terug meegeven worden aan 
de postdienst. De receptie is ook geen afhaalpunt waar de ouders benodigdheden voor de 
internen mogen achterlaten. 
Enkel na een vakantie kunnen de ouders op maandagmorgen meekomen tot op de kamer.  
 

 
3.2.5  Contact ouders 

 
Het internaat wenst een goede en vlotte samenwerking met je ouders. Zij kunnen steeds 
contact opnemen met je gangverantwoordelijken via het mailadres per gang (zie visitekaartje 
en 1.2. in het internaatsreglement). 
 
Het internaat is tot 19u30 bereikbaar via het nummer van de school: 09 267 96 11. ’s Nachts 
zijn we te bereiken op het noodnummer 09 267 96 25 of op het nummer van de 
internaatsdirecteur 0478 560 799. Om de rust en de continuïteit te garanderen, benadrukken 
wij dat telefoontjes enkel van toepassing zijn bij noodgevallen (sterfgeval, acute 
problemen,…). 
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3.3.   Leefregels 

 
3.3.1  Uniform - voorkomen - hygiëne  
 
Door het dragen van een uniform streeft het Sint-Bavohumaniora naar soberheid en eenvoud 
voor alle leerlingen. Leerlingen worden gewaardeerd op basis van talent en innerlijke 
rijkdom, niet op basis van uiterlijk vertoon. We willen met ons uniform een jarenlange traditie 
verderzetten en tonen dat we als school een eenheid vormen.  
 
Het schooluniform geldt ook overal op het internaat. Er zijn uitzonderingen waarbij je 
gekleurde kledij mag dragen (bv. sportactiviteiten op woensdag). 
’s Morgens houden we een uniformcontrole. Wij vinden het vanzelfsprekend dat iedereen 
netjes en in perfect uniform naar school gaat. De juiste kleur groen is hier van belang. 
Wie zich niet aan de uniformafspraak houdt, wordt door iemand van het internaatsteam 
teruggestuurd om dit in orde te brengen.  
Om hygiënische redenen is het noodzakelijk regelmatig te douchen. 
Voor het gebruik van de douches stelt de gangverantwoordelijke een lijst op in functie van 
het aantal douches op de gang. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan douchen is de 
douchetijd beperkt tot 10 minuten: na 7u en voor 21u.  
Omwille van de brandveiligheid mogen haardrogers en stijltangen enkel in de doucheruimtes 
gebruikt worden. Alle andere elektrische toestellen zijn niet toegelaten in de doucheruimte. 
Een mechanische ventilatie zorgt voor het afzuigen van de dampen in de doucheruimte, 
aanvullend laat men zo veel mogelijk het raam in kipstand staan.  
Iedereen laat de douche na gebruik netjes achter. Indien je de douche niet netjes aantreft, 
verwittig je de gangverantwoordelijke. Zo vermijd je achteraf zelf verantwoordelijk gesteld te 
worden.  
Bij het verlaten van de douche en/of kamer zijn een badjas en pantoffels verplicht! 
 
3.3.2.   Afspraken rond de kamer  

Je beschikt over een bemeubelde kamer. Wat er standaard in je kamer staat en niet mag 
verplaatst worden zijn een kleerkast, bureau en een bed. Een complete set meubelen moet 
op de kamer blijven zoals ingericht bij het begin van het schooljaar. Eind juni worden de 
kamers ontruimd. Alle eigen spullen, inclusief de eventueel zelf meegebrachte matras, 
worden meegenomen. Er is geen opslagruimte in het internaat. Het internaat is niet 
verantwoordelijk voor eventuele schade toegebracht door anderen aan de meegebrachte 
materialen. 
Alle ramen kunnen volledig geopend worden om te verluchten. Op de eerste en tweede 
verdieping en op 30Kamers zijn de vleugels voorzien van een zelfregelend ventilatierooster 
en mogelijkheid tot kipstand, het vliegenraam mag niet uitgenomen worden.  De kantelramen 
op 20K, Torenkamers en 3e Verdieping hebben een permanente verluchtingsklep en een 
vastzetstand ter voorkoming van openwaaien. Aan de buitenzijde is een uitrolbare 
zonnewering geplaatst die in de winter opgerold moet worden zodat ze niet losgerukt of 
beschadigd kan worden. Op vrijdag is het belangrijk steeds je raam volledig te sluiten! 
 
De gordijnen zijn vervaardigd uit een brandvertragende stof en mogen dus in geen geval 
vervangen worden. Ook omwille van de brandveiligheid moeten we vragen om slechts één 
tapijtje op de kamer te leggen met een maximum grootte van 60 cm bij 100 cm.  
 
Wat je wel van thuis mag meebrengen is een bureaustoel en eventueel een boekenkastje. 
Een matras kan je huren van het internaat, maar je mag ook je eigen matras meebrengen.  
Je mag je kamer naar eigen smaak inrichten zonder enige beschadiging aan te brengen. De 
nodige haakjes zijn voorzien. Duimspijkers, nagels, buddy’s, enz. zijn niet toegelaten. 
Kleefband mag enkel op het bord gebruikt worden. De plaatsbeschrijving van de kamer 
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wordt in het begin van het schooljaar vastgelegd. Bij het ontruimen van de kamer wordt deze 
opnieuw gecontroleerd. In geval van beschadiging zal een vergoeding gevraagd worden in 
verhouding tot de schade.  
 
Je krijgt in het begin van het schooljaar een sleutel van je eigen kamer. Hiervoor vragen we 
een waarborg van €25 via de schoolrekening. Bij verlies wordt de €25 ingehouden en voor 
een reservesleutel opnieuw een waarborg gevraagd. Bij het verlaten van het internaat wordt 
deze waarborg terugbetaald in ruil voor de sleutel. 
Het internaat is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadigingen door derden. 
Let er dus op dat je kamer steeds correct is afgesloten. 
Eens je op je kamer bent, dus zeker ’s nachts, moet je kamerdeur los blijven. Ook dit heeft te 
maken met de veiligheid en een eventuele brandweerinterventie. 
We vragen om alle lichten en ramen te sluiten op vrijdag. 
  
Bezoek van andere internen op je kamer wordt enkel tijdens het sociaal moment toegelaten, 
tenzij, bij het tweede studiemoment, na toestemming van de gangverantwoordelijke. Je 
verlaat je gang niet zonder toestemming van de gangverantwoordelijke. 
 
3.3.2.1 Voeding 
 
Je ontvangt vier maaltijden per dag: ontbijt, middagmaal (warm), vieruurtje, avondmaal. 
Het is toegelaten om iets extra van voeding mee te brengen naar het internaat, maar houd 
dit beperkt en gezond. 
Omwille van veiligheidsredenen (voedselveiligheid, valbeveiliging en temperatuurbewaking) 
is het verboden om voedingsmiddelen die in de koelkast bewaard moeten worden mee te 
brengen naar het internaat (vb: zuivelproducten, vleeswaren,etc). Het is niet toegelaten om 
etenswaren buiten op de vensterbanken te bewaren. Geopende, niet bederfbare 
voedingsmiddelen dienen in een afgesloten pot bewaard te worden op de kamer. 
Maaltijdvervangende voedingsmiddelen zijn verboden.  
Vanuit ons voedingsbeleid (gezonde, evenwichtige en gevarieerde voeding) verbieden wij 
ook energiedranken op het internaat. Bij inbreuk op deze afspraken zullen de 
voedingsmiddelen in beslag worden genomen en vernietigd. Tevens wordt er om dezelfde 
reden ook geen eten en drinken afgegeven aan de receptie. Internen bestellen geen 
maaltijden (pizza’s en dergelijke) die op school of op internaat worden geleverd. 
 
3.3.3  Orde en netheid 
 
Het onderhoudspersoneel van de school en het internaat zorgen er dagelijks voor dat het 
internaat proper en netjes is. Daarom vragen wij je om je steentje bij te dragen. 
 
Algemeen: 

• Afval sorteer je zowel binnen als buiten in de voorziene vuilnisbakken. 

• Tafels en stoelen plaats je steeds op de juiste plaats terug. 

• Je houdt toiletten, gangen, lokalen, trappen enz. proper en hygiënisch. 
 
Eetzaal: 

• Iedereen is verplicht om elke maaltijd bij te wonen in de eetzaal. 

• Je ruimt je dienblad zelf af en laat je tafel proper achter. 

• Je haakt je stoel in. 

• ’s Morgens, bij het vieruurtje en ’s avonds werken we met een beurtrolsysteem om de 
eetzaal te poetsen.    

 
In je kamer: 
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• Dagelijks: kamer verluchten, bed opmaken, papiermand ledigen, bureau opruimen, 
kledij op de juiste plaats leggen of hangen. 

• Wekelijks: donderdag tussen 16u05 en 16u35 poets je je kamer. Je reinigt de vloer, 
de lavabo en doet het stof van het meubilair. Je poetst ook onder je bed. Je brengt 
hiervoor zelf gepaste poetsmaterialen mee zoals poetsdoekjes. Het internaat voorziet 
zelf gepaste reinigings- en kuisproducten.  

• Vergeet niet bij het verlaten van je kamer je licht te doven, je raam te sluiten. 

• Alle opladers, adapters en powerbanks mogen enkel onder toezicht gebruikt worden. 
Bij het verlaten van de kamer of ’s nachts moeten de opladers, adapters en 
powerbanks uit het stopcontact worden verwijderd. Deze maatregelen zijn verplicht 
wegens veiligheidsredenen omtrent brandgevaar.  

• Kledij, boeken, cursussen, tijdschriften, kranten laat je niet rondslingeren maar berg 
je op in je kast en/of bureau.  

 
➔ Belangrijk!!!!  

De kamers worden elke ochtend gecontroleerd door de gangverantwoordelijke op 
orde en netheid.  
 
Wanneer jouw kamer driemaal niet netjes wordt achtergelaten, zal je op 
woensdagmiddag een opleiding bij het onderhoudspersoneel volgen zodat je nadien 
het poetsen beter kan uitvoeren. 
 
Voor elke vakantieperiode (herfst-,kerst-,krokus- en paasvakantie) is er een grote 
schoonmaak van de kamer. Dit houdt in dat je je kamer grondig poetst en pas na 
goedkeuring van de gangverantwoordelijk je naar huis mag gaan. 
 

3.3.4  Eetgewoonten 
 
Het ontbijt, vieruurtje en avondmaal worden met de andere internen in de eetzaal genomen. 
Het middagmaal gebruik je op school. Op woensdagmiddag eet je ook op het internaat. We 
zijn met z’n allen verantwoordelijk voor een aangename en gezellige sfeer en verzorgen 
onze houding aan tafel. Praten aan tafel mag maar rumoer, gezangen, gooien met 
materialen of voeding is uit den boze. 
 
De keukenchef en zijn team staan in voor een gevarieerd en evenwichtig aanbod van de 
maaltijden. Zij volgen hierbij strikt de veiligheidsprocedures (HACCP) op. Daarom en mede 
om een gezonde levensstijl te stimuleren is het niet toegelaten om eigen voedingswaren 
mee te brengen naar de eetzaal. Alle maaltijden worden steeds genuttigd in de eetzaal, ook 
het vieruurtje. 
 
3.3.5  Gsm en multimedia 
 
Op één van de goedkeuringsformulieren vragen we je gsm-nummer. Een wijziging van je 
nummer meld je spontaan aan de gangverantwoordelijke. 
 
De internen van de lagere school geven hun gsm af wanneer ze toekomen op het internaat 
om 18u. Ze krijgen die terug bij het sociaal moment om 20u30.  
 
De internen van de eerste graad geven om 16u05 hun gsm af en ontvangen die terug bij het 
sociaal moment om 20u30. 
 
De lagereschoolkinderen, eerstes, tweedes en derdes geven elke dag hun uitgeschakelde 
smartphone af om 20u55. De volgende ochtend (voor het ontbijt) krijgen ze hun gsm terug. 
Indien de smartphone te laat wordt ingediend zal deze bewaard worden tot 16u05 de 
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volgende dag. Telefoneren op de kamer gebeurt enkel tijdens het voorziene belmoment 
tussen 20u30 en 20u55.  
De vierdes, vijfdes en zesdes hoeven hun gsm niet af te geven, tenzij in overleg met de 
ouders anders wordt afgesproken. Maar ook zij telefoneren enkel tussen 20u30 en 21u om 
de rust te bewaren. Bij misbruik zal de smartphone in bewaring worden genomen tot de 
volgende dag (max. 24u).  
De gangverantwoordelijken kunnen ook andere multimedia-apparatuur zoals tablets, laptops, 
smartwatches ’s avonds in bewaring nemen bij misbruik. 
 
Het gebruik van de gsm laten we niet toe in de ontspanningsruimtes, studie- en eetzaal. De 
gsm wordt in dit geval in beslag genomen tot de volgende dag (max. 24u). 
Het internaat is niet verzekerd voor verlies, schade of diefstal van gsm’s of multimedia-
apparaten. De internen zijn zelf verantwoordelijk voor de bewaring en de afhaling in de gsm-
kasten op de gang. 
 
Het gebruik van de eigen laptop of tablet is voor schoolwerk (taken, opdrachten, studie) 
toegelaten in de kamer en in de studiezaal. 
 
Geluidsversterkers en boxen zijn niet toegelaten op het internaat voor eerstes, tweedes en 
derdes. Voor alle internen geldt dat er nooit geluidsoverlast mag veroorzaakt worden en er 
sancties volgen bij het overtreden van de grenzen van rust en orde op het internaat. 
 
Het is verboden om foto’s, audio- of video-opnames te maken en/of te verspreiden van 

opvoeders en/of internen zonder hun expliciete toestemming. 

Het internaatsteam kan zelf wel sfeerfoto’s nemen en publiceren op de website van de 
school of de sociale media van de school of internaat. De ouders, of bij meerderjarigheid de 
intern(e) zelf, moeten aan het internaatsteam uitdrukkelijk melden indien ze dit niet willen.  
 
3.3.6   Studie 
 
Studieverloop 
 
De internen van het eerste jaar zijn verplicht om de eerste studieperiode in de studiezaal te 
studeren. De andere jaren zijn vrij om te kiezen voor het studeren op de kamer of in de 
studiezaal. Je zorgt dat je op tijd op de gang bent zodat het studeren om 16u05 zeker kan 
aanvangen.  
Als je moet samenwerken voor een groepswerk spreek je dat af met de 
gangverantwoordelijke. Dit kan enkel vanaf het tweede studiemoment.  
In de studiezaal is het niet toegestaan je gsm te gebruiken, muziek te beluisteren (ook niet 
via oortjes), te eten of te drinken, groepswerk te doen en iets te vragen aan andere internen.  
 
Leerlingenbegeleiding en begeleide studie 
 
Er zal, naast de opvoeders, ook een leerlingenbegeleider zijn voor de internen. Je kan 
geholpen worden bij het opstellen van een studieplanning en ook concrete studietips en 
leerstrategieën kunnen worden toegelicht. Personeel van de school en van het internaat 
verzorgen geen bijlessen maar helpen inzake studiehouding en –aanpak. Privélessen 
kunnen enkel extern plaatsvinden. Ook therapeuten worden niet toegelaten op 
school/internaat. 
 
Computergebruik  
 
Het gebruik van een eigen laptop en tablet wordt toegestaan in de studiemomenten op je 
kamer of in de studiezaal, en dit enkel voor schoolwerk. Stellen we vast dat daar misbruik 
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van wordt gemaakt, dan wordt deze in beslag genomen en worden je ouders hierover 
ingelicht. 
Het is mogelijk om documenten uit te printen.  Dit kan dagelijks van 19u30-20u via de printer 
in het printerlokaal ter hoogte van het Latijns Kwartier.  De betaling gebeurt via de 
betaalkaart. 
 
Tijdens de examens 
 
Wij voorzien tijdens de examens een aangepaste dagorde die een gezond evenwicht brengt 
tussen studeren en ontspannen. De aangepaste dagorde wordt via Smartschool 
doorgegeven en toegelicht door de gangverantwoordelijke. 
 
Overleg met de school 
 
Er is regelmatig overleg met de school wat betreft welbevinden en studiehouding zodat we 
bij eventuele problemen snel kunnen ingrijpen en bijsturen. 
 
3.3.7    Ontspanning 
 
Naast het studeren vinden wij het heel belangrijk dat er op voldoende wijze en op een 
gezonde manier ontspanning genomen wordt. Na het avondmaal is er mogelijkheid om te 
ontspannen. Er is voldoende gelegenheid om aan buitensport te doen (tennis, badminton, 
basket, volleybal, hockey, slagbal, enz.). 
 
De zolder is voor de lagere school en het eerste middelbaar toegankelijk voor 
gezelschapsspelen en een gezellige babbel. De huiskamer/bovenzaal is toegankelijk voor 
het tweede jaar en de tweede graad. Vanaf de derde graad mag je na het avondeten de 
ontspanning op de kamer doorbrengen. 
 
3.3.8   Muziekkwartier 
 
Het is mogelijk muzieklessen te volgen. Dit kan enkel na afspraak bij het begin van het 
schooljaar bij de muziekleerkracht. Om zelfstandig gebruik te kunnen maken van het 
muziekkwartier moeten de internen zich in het begin van het schooljaar wenden tot de 
gangverantwoordelijken.  
 
3.3.9    Bibliotheek 
 
Ben je een fervent lezer? Of ben je op zoek naar een boek voor een bespreking of 
schooltaak? De bibliotheek van de school is open op ma, di en do van 15u35 tot 16u05.  
 
3.3.10  Roken  
 
Het schoolterrein is volledig rookvrij. 
Roken is, zoals het schoolreglement en de wetgeving vermelden, niet toegelaten. Ook de 
aanwezigheid van sigaretten en tabak of het aanzetten van anderen tot roken wordt 
gesanctioneerd. De goederen zullen in beslag genomen worden en de ouders worden 
verwittigd. Bij de eerste overtreding krijg je tweemaal woensdagmiddagstudie met een 
reflectietaak, een volgende inbreuk leidt tot een preventieve schorsing. Meerdere 
overtredingen kunnen aanleiding geven tot uitsluiting van het internaat. (Zie het orde- en 
tuchtreglement.) 
 
3.3.11  Alcohol en drugs 
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Alcohol en drugs, zoals het schoolreglement vermeldt, zijn niet toegelaten. 
Het bezitten of doorgeven, verhandelen of gebruiken van alcohol en drugs is volstrekt 
verboden. Ook binnenkomen op het internaat in dronken of gedrogeerde toestand wordt 
gesanctioneerd. Wanneer je betrapt wordt, worden je ouders onmiddellijk op de hoogte 
gebracht en zullen je ouders je direct van het internaat moeten komen halen. Er wordt verder 
een sanctie bepaald in verhouding tot de inbreuk. Ernstige inbreuken kunnen leiden tot een 
tijdelijke of definitieve uitsluiting van het internaat. 
 
3.3.12  Medicatie (zie ook schoolreglement) 
 
Voor het schooljaar begint vullen uw ouders een document in over het medicatie- en EHBO-
beleid. Elk gebruik van medicijnen wordt aan de gangverantwoordelijke gemeld. Er moet 
steeds een doktersvoorschrift zijn voor ieder medicament dat wordt ingenomen. 
Gebruik van medicatie wordt individueel genoteerd. Na één jaar worden deze fiches 
vernietigd. 
Je geeft geen medicatie door aan andere internen. 

 
3.3.13  Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag  
 
Het respecteren van elkaar is een belangrijke voorwaarde om een goede en aangename 
sfeer te creëren op het internaat. Het zit in de kleine dingen. Elkaar vriendelijk groeten, 
kloppen aan de deur vooraleer je binnengaat, iets beleefd vragen enz. Het is immers fijn voor 
iedereen om met respect behandeld te worden.  
 
Respect gaat ook over het respecteren van andere culturen. Huidskleur, herkomst of sociale 
achtergrond kunnen geen oorzaak zijn van uitsluiting en vernedering. Het internaat is tegen 
elke vorm van discriminatie. 
 
Niet aanvaard worden of op een respectloze manier behandeld worden is bijzonder erg en 
traumatiserend. Daarom is het belangrijk om de ander er echt te laten bij horen. Iemand 
uitsluiten of oneerbiedig behandelen zal door de opvoeders streng aangepakt worden.  
Pesten kan niet. We aanvaarden geen enkele vorm van pesten, hoe subtiel ook! 
 
Hopelijk word je nooit met pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag geconfronteerd. 
Mocht je toch gepest worden of slachtoffer zijn van geweld of ongewenst seksueel gedrag, 
weet dan dat je altijd bij het internaatsteam of de directie terecht kan. Wij zullen je helpen om 
dit zo vlug mogelijk op te lossen. 
 
Mocht je zelf één van deze vormen van gedrag stellen, weet dan dat het internaatsteam hard 
tegen jouw gedrag zal optreden. Het orde- en tuchtreglement zal worden toegepast en je 
ouders zullen worden ingelicht. 
 
Mocht je getuige zijn van dergelijke feiten, ga dit dan onmiddellijk aan het internaatsteam 
melden! 
 
3.3.14  Veiligheid 
 
Brandalarm 
 
Het internaat houdt driemaal per jaar een brandalarmoefening. Dit zal onaangekondigd 
gebeuren. Wij verwachten van jou dat je je strikt aan het evacuatieplan houdt. Dit plan zal in 
september uitvoerig uitgelegd worden door de gangverantwoordelijke. De richtlijnen hangen 
in elke kamer aan de deur en moeten daar blijven hangen. 
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Het is heel belangrijk dat je vanaf de eerste dag goed je weg weet en je snel vertrouwd 
maakt met de verschillende uitgangen en pictogrammen. Het is ook heel belangrijk dat je 
snel weet en onthoudt wie links en rechts van je eigen kamer slaapt. 
 
Algemene veiligheidsvoorschriften 
 
Het is niet toegestaan om elektrische toestellen zoals een waterkoker, ventilator, 
koffiezetapparaat, verwarmingstoestel, frigo, printers en scanners enz. op je kamer te 
hebben wegens overbelasting en brandgevaar. 
Defecten aan stopcontacten, schakelaars, enz. moet je zo vlug mogelijk melden. 
Het aanbrengen van extra verlichting op batterij volgens de Europese wet- en regelgeving 
(kerstverlichting en sfeerverlichting) in de kamer wordt steeds voorgelegd aan de 
gangverantwoordelijke. 

Bij een vermoeden van de aanwezigheid van verboden spullen kan de kamer doorzocht 
worden.  

3.4   Orde- en tuchtreglement  
 
Je groeit op met vallen en opstaan. Het internaatsteam zal je daarin graag begeleiden en 
steunen in het opvoedingsproces. Soms is het nodig om in te grijpen wanneer een interne de 
goede werking van het internaat hindert en/of zichzelf of anderen in gevaar brengt. In alle 
gevallen is het nodig een goede communicatie met je ouders te voeren. Tijdens het 
schooljaar worden ook oudercontacten georganiseerd specifiek voor het internaat. 
 
3.4.1   Ordemaatregelen 
 
Als je de goede werking van het internaat hindert, kan door de opvoeders in samenspraak 
met de internaatsdirecteur een ordemaatregel (strafwerk, verwijdering uit een activiteit, 
preventieve schorsing,…) worden genomen en/of kunnen er meer bindende gedragsregels 
worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan. Die moeten ertoe bijdragen dat je je 
gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met het opvoed(st)ersteam en/of mede-
internen opnieuw mogelijk wordt. 
 
Preventieve schorsing 
 
Een preventieve schorsing uit het internaat kan in afwachting van een tuchtmaatregel. Deze 
preventieve schorsing wordt enkel genomen in uiterste omstandigheden:  

o wanneer je aanwezigheid de goede werking van het internaat onmogelijk 
maakt; 

o wanneer je aanwezigheid op het internaat een gevaar vormt voor jezelf, 
mede- internen of personeelsleden van het internaat; 

o voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve 
uitsluiting. 

Je ouders worden van deze beslissing onmiddellijk via een gemotiveerd schrijven op de 
hoogte gebracht en worden uitgenodigd voor een gesprek. De preventieve schorsing gaat 
onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien opeenvolgende lesdagen. 
Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden. 

Een herstelgericht groepsoverleg is een overleg waarbij het (de) slachtoffer(s) en zijn 
achterban samen met de dader, zijn ouder(s), vertrouwensfiguren, … onder begeleiding van 
een onafhankelijke moderator samen een oplossing zoeken voor de mogelijke gevolgen van 
de feiten die zich hebben voorgedaan en de mogelijke antwoorden hierop. Indien de 
afgevaardigde van het internaatsbestuur oordeelt dat een herstelgericht groepsoverleg 
mogelijk is, kan hij de tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen in afwachting van de 
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uitkomst van het herstelgericht groepsoverleg. Hiervan word je per brief op de hoogte 
gebracht.  
Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk. 
 
3.4.2   Tuchtmaatregelen 
 
Als je gedrag stelt dat het opvoedingsproject van ons internaat in het gedrang brengt, kan er 
een tuchtmaatregel worden genomen. Dit is ook het geval voor feiten die zich buiten het 
internaat voordeden, maar toch op één of andere manier een band hebben met het internaat. 
 
Bijvoorbeeld: 

- als begeleidende of ordemaatregelen tot niets hebben geleid en de afspraken niet 
werden nagekomen; 

- als je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt; 
- bij het bewust overtreden van het internaatreglement waardoor je de veiligheid of 

gezondheid van jezelf of andere internen ernstig in gevaar brengt. 
- bij herhaaldelijk onbeleefd of ongepast gedrag en/ of taalgebruik.  
 

Beleefdheid is een vorm van respect en is heel belangrijk bij de opvoeding binnen een 
samenleving op internaat.  

 
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

- een tijdelijke uitsluiting uit het internaat voor een maximale duur van 10 lesdagen. 
- een definitieve uitsluiting uit het internaat met advies van het internaatsteam 

 
Tuchtmaatregelen kunnen alleen genomen worden door de directeur van het internaat en de 
directie van de school. 
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3.4.3 Tuchtprocedure 

 

Een tuchtprocedure verloopt als volgt: 

o De internaatsdirecteur nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit 
op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden. 

o Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken. 

o Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending 
van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. 
Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. Een personeelslid van het internaat kan bij een 
tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders. 

o Na het gesprek brengt de internaatsdirecteur je ouders (*) binnen een termijn 
van drie dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. 
In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de aanvangsdatum 
van de tuchtmaatregel. 

o In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (bijvoorbeeld 
roken, agressie, drugs- en alcoholgebruik). 

 

Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) beroep 
aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht. 

De beroepsprocedure gaat als volgt: 

o Je ouders (*) dienen een aangetekende brief in bij het internaatsbestuur: 

Mevrouw R. Dhoore 
Voorzitter v.z.w. Sint-Bavohumaniora 
Reep 4 
9000 Gent 

o 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*. 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.                                                                                     

De aangetekende brief moet gedateerd en ondertekend zijn, vermeldt het 
voorwerp van het beroep met feitelijke omschrijving en motivering van de 
ingeroepen bezwaren. Daarbij kunnen overtuigingsstukken worden gevoegd. 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of niet beantwoordt aan de 
gestelde vormvereisten, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 
inhoudelijk zal kunnen behandelen.                                                                                                                       

Het internaatsbestuur zal jullie klacht grondig onderzoeken. Het zal steeds je ouders 
uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. Voor de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken. 

Het gesprek vindt plaats binnen een redelijke termijn. Het internaatsbestuur 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. 
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Andere belangrijke zaken over de tuchtprocedure: 

o Wij zorgen ervoor dat je ouders (*) vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn 
van alle gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een 
tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden. 

o Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders 
(*) schriftelijke toestemming geven. 

o Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een ander internaat of een 
andere school. 

o Bij een definitieve uitsluiting kan je worden bijgestaan door het CLB bij het 
zoeken naar een ander internaat. 

Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een 
ander internaat, kunnen we je administratief uitschrijven. 

Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve 
uitsluiting administratief uitschrijven. 

o Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een 
nieuwe inschrijving van jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de 
twee volgende schooljaren. 

o Uitsluiting van het internaat betekent niet automatisch een uitsluiting uit de 
school, omgekeerd wel. 

 
 
DEEL 4  EXTRA INFORMATIE 
 
 
4.1  Internaatsgeld 
 
Als bevestiging van jouw inschrijving in het internaat wordt er een voorschot gevraagd, 
hiervoor zal je een rekening ontvangen. Bij annulering na de vooropgestelde datum wordt het 
voorschot niet terugbetaald. 
Er is mogelijkheid tot het bekomen van dieetvoeding of melding allergieën (gluten- of lactose 
intolerantie) mits je een doktersvoorschrift voorlegt. Hiervoor wordt een supplement 
aangerekend. 
Verdere informatie i.v.m. betaling: zie ook het schoolreglement. 
 
 
4.1  Verzekering (zie ook Schoolreglement) 
 
Het internaat valt onder de polis van de globale schoolverzekering. 
 
 
 
 
 


