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AANDACHTSPUNTEN 

 

Waar in dit reglement verwezen wordt naar de ouders, bedoelen we ook de meerderjarige 

intern (die autonoom kan optreden) of de personen die de minderjarige intern in recht of in 

feite onder hun bewaring hebben. 

Waar in dit reglement verwezen wordt naar beheerder, bedoelen we de beheerder van 

Talententhuis Turnhout. 

Bij het verzamelen van gegevens van de intern respecteert het internaat de wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze contactgegevens 

Internaat Talententhuis Turnhout 

Internaat van de Vlaamse Gemeenschap 

Graatakker 104 

B-2300 Turnhout 

Telefoonnummer 0032 (0)14 40 21 80 

GSM   0032 (0)492 08 95 01 

Opvoeder meisjes 0032 (0)496 72 28 12 (ook opvoeder basisschool) 

Opvoeder jongens 0032 (0)496 72 28 16 

Fax   0032 (0)14 40 21 88 

E-mail   info@talententhuisturnhout.be 

Website  www.talententhuisturnhout.be 

  

mailto:info@talententhuisturnhout.be
http://www.talententhuisturnhout.be/
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WELKOM IN TALENTENTHUIS TURNHOUT 

 

Beste ouders 

 

Het doet ons plezier dat U gekozen heeft voor ons internaat. 

Ons internaatsteam zal zich dagelijks inzetten om uw intern optimaal te begeleiden. 

Terecht verwacht U van ons internaat een goede begeleiding, een respectvolle omgeving en 
een pluralistisch geïnspireerde opvoeding. 

Dit reglement brengt U op de hoogte van het reilen en zeilen in ons internaat en de rechten 
en plichten die de internen en hun ouders hebben. 

Als ouder draagt U de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kind. Wij 
hopen dan ook dat U uw kind zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven. 

We hopen met U goed te kunnen samenwerken en we danken U voor het vertrouwen dat U 
in ons internaatsteam stelt. 

Welkom in ons Talententhuis Turnhout. 
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HOOFDSTUK 1: ONS INTERNAAT  

1.1 PPGO! 

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden en ze te begeleiden zodat zij 

kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische 

jongeren in een diverse samenleving.  

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO!  

Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische 

grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en 

vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind. 

Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het 

GO! 

Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen. Het biedt een referentiekader 

waarbinnen het handelen vorm krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en 

meer verdergaand wil het PPGO! ook een dynamiserende richtingwijzer zijn om het 

handelen te inspireren.  

Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een 

tweevoudige kernopdracht: de individuele en persoonlijke ontwikkeling van lerenden 

begeleiden en ondersteunen enerzijds, en bijdragen aan het samenleven in diversiteit en 

harmonie anderzijds. De individuele en de maatschappelijke dimensie van het 

opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden als een 

geïntegreerde uitdaging en opdracht. 

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch 

project. Binnen dit kader ontwikkelt ons internaat zijn eigen werkplan. 

De internaten van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich 

uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de 

beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coördineren 

en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in 

het algemeen en van ons internaat in het bijzonder. 

De integrale tekst van het PPGO! is te vinden op: 

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Pedagogisch%20Project_2016_DEF.pdf 

1.2 MISSIE EN VISIE  

Ons doel is internen optimaal te begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, 

zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren.   

Onze begeleiding bestaat uit studiebegeleiding en persoonlijkheidsvorming.  

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Pedagogisch%20Project_2016_DEF.pdf
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Ons internaatteam is een partner in de opvoeding waarbij ieder zijn rol opneemt (intern, 

ouders, school). Het internaat biedt de nodige structuur en een veilige omgeving waardoor 

de intern er zich thuis kan voelen. 

Het internaat heeft ook een pedagogische functie; het biedt studiebegeleiding, laat internen 

kennismaken met kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten om de eigen talenten en interesses te 

ontdekken en stimuleert de persoonlijkheidsvorming. Internen leren er essentiële sociale 

vaardigheden. 

Het internaat geeft de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om het onderwijs te volgen 

naar keuze in kwaliteitsvolle en adequate pedagogische omstandigheden. 

Internaten leveren een belangrijke bijdrage aan de zorgbreedte die het onderwijs aanbiedt en 

voor de realisatie van gelijke onderwijskansen. Het internaat is een volwaardige 

serviceverlenende instelling  binnen het onderwijslandschap. 

De GO! internaten van de Vlaamse Gemeenschap staan voor deze waarden: 

 kwaliteit waarborgen door professionaliteit, zowel op pedagogisch vlak als naar 
opvoedingsondersteuning.  

 innovatie en creativiteit: streven naar verbetering door vernieuwing. 

 participatie: het internaat draagt participatie en inspraak hoog in het vaandel. 

 neutraliteit: eerbied voor de ideologische, filosofische opvatting van de internen en 
hun ouders binnen de krijtlijnen van het neutraliteitsbeginsel. Het internaat heeft 
respect voor de eigenheid van de internen. 

 oog voor de maatschappelijke werkelijkheid: internen voorbereiden op deelname aan 
de actuele samenleving en stimuleren van het sociaal engagement. 

 totale persoon: vanuit een holistische benadering stimuleren de internaten de totale 
persoonlijkheidsontwikkeling. 

 waarborgen van de rechten van de minderjarige: het internaat implementeert  in alle 
aspecten van zijn werking de bepalingen van het kinderrechtenverdrag. 

1.3 NEUTRALITEIT 

Mensen van alle overtuigingen zijn welkom in ons internaat en hun eigenheid wordt er 

gerespecteerd. 

Elke intern heeft recht op respect voor zijn persoonlijke levenssfeer.  

Het internaatteam gaat op respectvolle wijze om met elke politieke, filosofische, ideologische 

of religieuze overtuiging en seksuele geaardheid. Het internaatteam waakt erover dat 

internen respectvol met elkaar omgaan. 

Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het evenwel in ons internaat niet 

toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle 

zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle 

activiteiten, zowel binnen als buiten de internaatmuren. Het verbod geldt voor alle residenten 

van het internaat.  

Het internaat controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding 

een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement. 
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1.4 ORGANISATIEVORM 

Het Talententhuis Turnhout  is een ingebouwd internaat. 

Ingebouwde internaten maken integraal deel uit van de school waaraan zij zijn gehecht. Het 

instellingshoofd is de directeur van de onderwijsinstelling waarvan het internaat afhangt. 

Het beheer van het ingebouwd internaat behoort tot de bevoegdheid van de directeur van de 

school waaraan het internaat is gehecht en wordt waargenomen door de beheerder. 

1.5 ONS INTERNAATSTEAM  

Ons internaatsteam staat niet alleen klaar om je te helpen bij de studiebegeleiding, maar we 
doen ook ons best om je een “thuis-gevoel” te geven. 

 

Het internaat moet een tweede thuis zijn waar je: 

 in groep kan samenwerken;  

 respectvol mag opkomen voor je rechten én voor elkaar;  

 een eigen mening mag vormen;  

 samen plezier mag maken;  

 ruim voldoende kan studeren om te slagen op school en in het leven.  

 

1.6 HET INTERNAATSCOLLEGE 

 

Het internaatscollege is bevoegd voor de tuchtmaatregelen en de uitvoering ervan.  

Het internaatscollege van Talententhuis Turnhout bestaat uit: 

 

Saskia Michielsen   Directeur Talentenschool Turnhout Campus Zenit 

Marina Schoenmaekers  Beheerder Talententhuis Turnhout 

Elke Geubbelmans   Administratie 

Peggy Geys    Opvoedster 

Hilde Kempenaers   Opvoedster 

Tobias Marinus   Opvoeder 

Diederik Peeters   Opvoeder 

Marie Vanfrachem   Opvoeder 

Ces Vangemert   Opvoeder 

Verder wordt ons team versterkt door onze huis- en keukendames Tinne, Jacky, Christel en 
Linda. 
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1.7 BESTUUR  

 

De scholengroepen en de Raad van Bestuur zijn de inrichtende macht van het 

Gemeenschapsonderwijs (hierna ‘GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap’ genoemd). 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd vanuit drie 

niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben: 

 Op het lokale niveau worden de internaten bestuurd door een directeur 
(ingebouwd internaat) of door de beheerder (autonoom internaat). Het dagelijks 
beheer gebeurt door de internaatsbeheerder. 

 

 Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd, met heel wat 
bevoegdheden. Zij worden bestuurd door: 

 een algemene vergadering; 

 een raad van bestuur; 

 een algemeen directeur; 

 een college van directeurs; 

 

 Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! 
bevoegd. 

Adres: 

Het huis van het GO! 
Willebroekkaai 36 
1000 Brussel 
Telefoon: 02 790 92 00   Fax: 02 790 92 01 
E-mail: info@g-o.be   Website: http://www.g-o.be  

 

  

mailto:info@g-o.be
http://www.g-o.be/
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HOOFDSTUK 2: INSCHRIJVING 

2.1 INSCHRIJVING IN HET INTERNAAT 

Wie kan zich in ons internaat inschrijven? 

Talententhuis Turnhout staat open voor jongens en meisjes uit het Gemeenschapsonderwijs 
en alle scholen uit de stadsregio die geen eigen internaat hebben en dit vanaf de leeftijd van 
de volle 5 jaar, indien voldoende schoolrijp. Hogeschoolstudenten, zowel jongens als 
meisjes, zijn eveneens welkom onder bepaalde voorwaarden. 

Welke documenten hebben we nodig om je in te schrijven? 

 kopie paspoort 

 een volledig en correct ingevuld (her)inschrijvingsformulier; 

 een kopie van het geldig inschrijvingsbewijs in de school; 

 kopie laatst behaalde rapport;  

 4 kleefbriefjes van de mutualiteit; 

 medische gegevens en een overzicht van de eventueel te nemen medicatie; 

 een recente pasfoto; 

 leeftijdsgebonden toelatingen ; 

 bijzondere toelatingen; 

 toelatingen aan deelname activiteiten internaat; 

 verklaring akkoord internaatsreglement/leefregels; 

 naam en polisnummer familiale verzekeringsmaatschappij; 

 een verklaring van de ouders of voogd met de verbintenis het verblijf op het internaat 

te betalen. 

 bij scheiding van de ouders, het vonnis in verband met de verblijfsregeling van het 

kind 

De ouders moeten bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen.  

Adreswijziging of van school veranderen wordt steeds schriftelijk of via email 
(info@talententhuisturnhout.be) meegedeeld aan de beheerder. Wanneer je op vrijwillige 
basis tussentijds het internaat verlaat, worden er vijf dagen aangerekend als administratieve 
kost. 

De inschrijving in het internaat is geldig voor één schooljaar, m.a.w. men moet zich jaarlijks 
opnieuw inschrijven. 

Het (her)inschrijvingsformulier wordt ondertekend door minimum één ouder en de +18jarige 
intern.  

Een intern is pas definitief ingeschreven in het internaat na ondertekening voor akkoord van 
het (her)inschrijvingsformulier, door minimum één ouder, desgevallend de voogd en van 
zodra tevens een waarborgsom van 174 (secundaire intern) of 125 euro (Basisschool intern) 
en het kostgeld van de 1e maand/ trimester voor aanvang van de betreffende periode wordt 
betaald. 
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Bij manifest en opzettelijke tekortkoming van ouders op het vlak van hun financiële 
verplichtingen tegenover het internaat, zal de inschrijving niet verlengd worden. 

Het internendossier 

Er wordt van elke intern een dossier bijgehouden. Dit dossier bevat alle relevante informatie 

die het mogelijk maakt de intern zo goed mogelijk te begeleiden. Het dossier wordt 

zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard.  

De intern heeft altijd het recht om zijn/haar eigen dossier in te zien. Indien nodig, krijgt de 

intern toelichting over de gegevens die over hem/haar worden bijgehouden. De intern heeft 

het recht om een eigen versie te geven van de feiten vermeld in zijn/haar dossier en hij/zij 

kan zelf documenten laten toevoegen. 

2.2 WEIGERING TOT INSCHRIJVING 

Een intern kan in volgende gevallen geweigerd worden in het internaat: 

 weigering herinschrijving omdat de kostgelden van het voorafgaand schooljaar niet 
volledig betaald zijn; 

 weigering tot herinschrijving na de definitieve verwijdering uit het internaat.  
 weigering wanneer blijkt dat de kandidaat intern meer zorgkader behoeft dan welk 

kader wij kunnen bieden in een gewoon internaat. 

 2.3 UITSCHRIJVINGEN 

Verlaat je als intern definitief het internaat, dan dien je aan het internaat een schriftelijke 

bevestiging tot uitschrijving te overhandigen. Deze schriftelijke bevestiging moet worden 

ondertekend door je ouders, of door jezelf, indien je meerderjarig bent en moet de officiële 

datum van uitschrijving bevatten, eventueel met vermelding van de motivering. 

Bij uitschrijving worden vijf dagen verblijf aangerekend als administratieve kost. 
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HOOFDSTUK 3: INTERNAATSKOSTEN 

3.1 KOSTGELD EN HUURGELD 

 
Het bedrag van het kostgeld/huurgeld wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur 
van de scholengroep. De prijs kan elk jaar aangepast worden aan de schommelingen van 
het indexcijfer en andere kostprijsbepalende elementen. 
  
Het kostgeld/ huurgeld omvat: 
 

 de huisvesting en al de nutsvoorzieningen die hierbij horen; 
 het onderhoud van de infrastructuur; 
 de maaltijden (ontbijt, lunchpakket voor op school, lunch op woensdag en avondeten 

(warme maaltijd)); 
 de gemiddelde woensdagnamiddagactiviteiten en het bijhorend vervoer; 

 
 
Tarieven kostgeld / huurgeld 
 

 Bijvoegsel, wordt overhandigd bij de (her)inschrijving. 
 Mogelijkheid op verminderd (dag)tarief / sociaal tarief: vb. kinderen die recht hebben 

op een studiebeurs of kinderen met ouders zonder vaste verblijfplaats (documenten 
ter staving moeten voorgelegd worden). Verrekening gebeurt pas na overhandiging 
rechtgevend attest. 

 
  
Betalingsmodaliteiten voor het kostgeld / huurgeld 
 
Het kostgeld/huurgeld wordt berekend en betaald per trimester, onder voorwaarden per 
maand. Het bedrag per trimester /maand is gelijk aan het dagbedrag vermenigvuldigd met 
het aantal effectieve openstellingdagen. Het kostgeld/huurgeld wordt altijd integraal 
betaald vόόr de aanvang van de periode waarop zij betrekking heeft.  
 
Ingeval van inschrijving in de loop van de trimester/maand is het kostgeld/huurgeld slechts 
verschuldigd vanaf de datum van aanwezigheid van de leerling in het internaat. 
Het kostgeld/huurgeld wordt gestort op bankrekening: 068-2112097-46 van Scholengroep 
Turnhout 7 met de juiste vermelding van de naam van de interne. 
IBAN-code  BE 33 0682 1120 9746      BIC-code GKCCBEBB 
 
Bij niet of laattijdige betaling zal het internaat in voorkomend geval wettelijke dwangmiddelen 
toepassen. Het internaat zal genoodzaakt zijn om verwijlinteresten en inningkosten aan te 
rekenen. Deze worden begroot op 60 euro per kind. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de 
openstaande schoolrekening. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen zijn bevoegd. Als er niet wordt gereageerd op de aanmaning zal het dossier van 
de wanbetaler worden overgemaakt aan de Administratie der domeinen van het Ministerie 
van Financiën die zo nodig bij dwangbevel zal invorderen.  
 
Voor ouders die in sociaal minder gunstige omstandigheden verkeren, kan steeds met de 
beheerder  een afwijking, afbetalingsregeling worden overeengekomen.  
 
De beheerder heeft het recht internen waarvoor niet tijdig wordt betaald van het internaat te 
verwijderen of niet meer in te schrijven voor het volgende schooljaar. 
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Eventuele afwezigheden van meer dan 5 opeenvolgende schooldagen worden achteraf 
verrekend. 
 
Bij afwezigheden van meer dan vijf opeenvolgende schooldagen wordt het kostgeld 
terugbetaald vanaf de zesde schooldag. Deze afwezigheden moeten worden gewettigd door 
een doktersattest. (Beslissing RvB 31/05/’06).  
 
Stageperiodes moeten niet betaald worden. De internen dienen minimum 4 weken vooraf 
een attest van de school voor te leggen waaruit de duur en de periode van de stage blijkt. 
Het terugbetalen gebeurt via een verrekening in de volgende periode. Indien er geen 
volgende periode is wordt een kredietnota opgemaakt.  
 
Verrekening van het kostgeld voor stages en meerdaagse schoolreizen dienen door de 
ouders aangevraagd te worden door het juiste formulier, meegegeven tijdens de inschrijving, 
minimum 4 weken vooraf in te vullen en aan ons te bezorgen. 
 
Bij het vroegtijdig verlaten van het internaat (tussen twee trimester) wordt het teveel betaalde 
kostgeld terugbetaald, met aftrek van administratiekosten ten bedrage van vijf dagen 
kostgeld. 
 
 
Provisiekosten. 
 
Daarnaast vraagt het internaat bij het begin van het schooljaar een provisie van 125 euro 
voor het Basisonderwijs en 174 euro voor het Sec. onderwijs, om doktersrekeningen, 
geneesmiddelen, kopieën, bijzondere uitstappen en andere onvoorziene uitgaven te dekken. 
Op vraag kan altijd een overzicht van de aanwending van deze provisiegelden bekomen 
worden.  
 
Terugbetaling provisie: 
Bij het einde van het schooljaar wordt ofwel het resterende saldo terugbetaald aan de 
betrokkene, ofwel wordt het terug aangewend bij de herinschrijving voor het nieuwe 
schooljaar. 
 
Bij het verlaten van het internaat wordt het resterende saldo steeds terugbetaald aan de 
betrokkene. Deze verrekening gebeurt aan het einde van het lopende trimester. 
 
 
Huurderscontract 
 
Elke Intern tekent bij het betrekken van de kamer een plaatsbeschrijving voor de goede staat 

waarin deze zich bevindt. Tevens wordt getekend voor het ontvangst van sleutels door de 

secundaire intern. Elke beschadiging moet onmiddelijk gemeld worden bij de opvoeder/ 

beheerder. De kosten voor vervanging of herstelling zijn vastgelegd en deze lijst is in te zien 

bij de beheerder.   
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HOOFDSTUK 4: OPENSTELLING EN DAGINDELING 

4.1 OPENSTELLING VAN HET INTERNAAT VOOR DE INTERN 

 
Het internaat maakt deel uit van de Talentenschool Turnhout Campus Zenit.  
Tijdens de schooldagen is het internaat open voor de internen op maandag, dinsdag en donderdag 
van 16h00 tot ’s ochtends 8h00. Op woensdag van 12h00 tot ‘s ochtends 8h00.  
 
Wij volgen de verlofregeling van Campus Talentenschool Turnhout. Hiervan worden de ouders bij het 
begin van het schooljaar op de hoogte gebracht . Tijdens deze schoolverloven/ pedagogische 
studiedagen is het internaat gesloten voor alle internen, ook voor internen van andere scholen, die 
een andere vakantieregeling hebben. 

 

4.2 OPENSTELLING VAN DE BAGAGERUIMTE 

 
Onder bepaalde voorwaarden krijgt intern en/of zijn/haar ouder een badge om de 
bagageruimte van buitenaf mee te kunnen openen. Deze badge geeft toegang aan de 
bagageruimte op volgende momenten: 
 

 op maandag of eerste openingsdag van de week van 7u tot16u, om de koffers te 
brengen 

 op vrijdag of laatste openingsdag  van 7u tot 17u, om de koffers op te halen 

Afwijkingen hierop kunnen op voorrand met de beheerder worden afgesproken 

(info@talententhuisturnhout.be).  

 

4.3 DAGINDELING VAN HET INTERNAAT 

 

07.00 uur  Opstaan van de internen, zij  worden persoonlijk gewekt door 

studiemeester-opvoeder(ster) 

07.30 / 07.45 uur  Aankomst in de refter voor het ontbijt : iedereen is aan tafel - de 

secundaire leerlingen maken zelf hun lunchpakket - het buffet  wordt 

gesloten om 08.00u 

07.45 uur De opvoeder sluit de toegang tot de kamers 

07.30 / 08.00 uur  Vertrek  naar de scholen 

08.00 uur  Alle internen zijn naar school vertrokken - het internaat  wordt gesloten 

de opvoeders verlaten de dienst 

12.00 /  13.15 uur  WOENSDAG – Aankomst van de internen 

12.30 uur   WOENSDAG – Broodjesbuffet - de eetzaal wordt gesloten om 13.30u 

14.00 – 17.00 uur  WOENSDAG – Activiteit 

16.00 / 17.00 uur  Aankomst internen en ontspanning  op maandag, dinsdag en 

donderdag. Bij binnenkomst is er een 4-uurtje voorzien.  

Op woensdagnamiddag aankomst voor de internen met vrije namiddag 

om 17h, 18u of 20u. 
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Basisschool: 

17.00 – 18.00 uur  Studie 

18.00 – 19.00 uur  Avondmaal 

19.00 – 20.15 uur  Ontspanning + douchen 

19.30 uur   6j & 7j slapen 

20.30 uur   8j & 9j slapen 

20.45 uur   10j, 11j & 12j slapen  

 

Secundair: 

Jongens en meisjes  AS0/TSO/KSO 

17.00 – 18.00 uur 1ste studie in de studiezaal/de eigen kamer indien +16j met 

voldoende verantwoordelijkheid 

18.00 – 19.00 uur  Avondmaal 

19.00 – 20.00 uur  2de studie op verdiep conform afspraken 

20.00 – 21.00 (21.30) uur Ontspanning en extra studie conform afspraken studiemeester 

21.00 – 21.30 uur  12j, 13j & 14j douchen  

21.30 uur   12j, 13j & 14j op de kamer en licht uit 

21.30 – 22.00 uur  15j & 16j douchen 

22.00 - 22.30 uur  15j & 16j op de kamer en licht uit  

22.00 – 22.30   17j & 18j douchen 

22.30 uur   Ieder op zijn kamer 

23.00 uur   Iedereen Lichten uit! 

 

Jongens en meisjes BSO, DBSO 

17.00 – 18.00 uur Ontspanning/studie in studiezaal/de eigen kamer indien +16j 

met voldoende verantwoordelijkheid 

18.00 – 19.00 uur  Avondmaal 

19.00 – 20.00 uur  Ontspanning/studie boven 

20.00 – 21.00 uur  Ontspanning conform afspraken 

21.00 – 21.30 uur  12j, 13j & 14j douchen 

21.30 uur   12j, 13j & 14j op de kamer en licht uit 

21.30 – 22.00 uur  15j & 16j douchen 

22.00 - 22.30 uur  15j & 16j op de kamer en licht uit  

22.00 – 22.30   17j & 18j douchen 

22.30 uur   Ieder op zijn kamer 

23.00 uur   Iedereen Lichten uit! 
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HOOFDSTUK 5: STUDIERGELING EN –BEGELEIDING 

5.1 STUDIEBEGELEIDING 

In een internaat studeren heeft zo zijn voordelen: 

 begeleiding: je staat er niet alleen voor, je wordt begeleid en geholpen door ervaren 
opvoeders;  (stappenplannen - agendabeheer - studieplanning - leren leren) 

 hulp van je mede-internen: als je met een probleem zit, kan een studiegenoot je het 
dikwijls heel eenvoudig uitleggen en je zo weer op dreef helpen; (in overleg met de 
opvoeder en steeds in studiezaal, niet op elkaars kamer) 

 samenhorigheidsgevoel: met zijn allen studeren werkt stimulerend; 

 regelmaat: je studeert op vaste tijdstippen;  

 studiesfeer: binnen een rustig studiemilieu wordt de intern gemotiveerd, en de 
opvoeder volgt de prestaties op.  

Je ouders en de school verwachten dat je studeert in het internaat. Het gaat om het 
instuderen van je lessen, het maken van huistaken, het uitvoeren van opdrachten, enz.. Dat 
is niet altijd een gemakkelijke opgave. Ons internaatsteam wil je helpen bij het studeren door 
een klimaat te scheppen waarin gestudeerd kan worden in de beste omstandigheden.  

5.2 STUDIEREGELING 

 
De basisschoolkinderen 1ste tot en met 4de leerjaar studeren met begeleiding in hun 
leefruimte of op de kamer (tussen 17u en 18u). 
De basisschoolkinderen van de derde graad studeren samen met de secundaire internen. Dit 
om een goede studiebegeleiding te garanderen voor iedereen en ter voorbereiding voor het 
secundaire onderwijs. 

De secundaire internen van het BSO laten tussen 17u en 18u of tussen 19u en 20u hun 
agenda en taken controleren door de opvoeder. Dit gebeurt op afgesproken tijdstippen. 

De secundaire internen van het ASO en TSO studeren minimum 1u per dag, dit  tussen 17u 
en 18u of tussen 19u en 20u op hun kamer. Eventueel  in de studiezaal indien dit wenselijk 
wordt geacht door de opvoeders. Dit wordt individueel bekeken en aangepast in overleg met 
de beheerder.  

Na de studie, om 18u of om 20u is er agendacontrole en toont iedereen aan wat hij tijdens 
de studie al gedaan heeft. Internen die nog niet klaar zijn met studeren en taken, studeren 
nadien verder onder toezicht van de opvoeder  op hun kamer of een door de opvoeders 
aangeduide werkplek. 

Er wordt verwacht dat je tijdens de studiemomenten ernstig werkt en je inspant om te 
studeren. De opvoeder volgt je resultaten op, leert je plannen, stimuleert eventueel extra 
studie of raadt remediëringsoefeningen aan.  

De opvoeders controleren dagelijks je agenda. Leerlingen noteren steeds de punten van 
testen en taken in hun agenda. Zo kunnen moeilijkheden vlug opgespoord worden en kan er 
direct geremedieerd worden. Als er problemen zijn met je studie kan het internaat jouw 
school contacteren om tot een zo optimaal mogelijke studiemethode en -resultaat te komen. 
De opvoeder controleert random het maken van de boekentas voor de dag nadien.  
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Internen brengen de eerstvolgende schooldag na het verkrijgen van  hun rapport, spontaan 
een kopie van hun rapport binnen bij hun opvoeder. Een tekort op je rapport voor een 
theoretisch vak staat voor extra studietijd, 30 min per tekort per week. Voor een tekort op 
een praktijkvak worden taken opgedragen zoals bijvoorbeeld helpen in de refter. Dit is altijd 
in  samenspraak met de opvoeders en de vakleerkracht.  De afgesproken regeling blijft van 
toepassing tot aan het volgende rapport. Slechte schoolresultaten (raadpleging score) leiden 
automatisch tot bijkomende studie. Voor wie onvoldoende studeert, kunnen maatregelen 
worden genomen.  

Studie voor de internen kan alleen wegvallen als ze de dag nadien een uitstap hebben.  
Hebben ze een hele dag uitstap dan valt hun gewone studie weg (hun extra studie kan niet 
wegvallen. Hebben ze een halve dag dan wordt de studie gehalveerd. 
Als ze een uitstap hebben kunnen ze wel hun extra studie van een andere dag verschuiven 
naar de dag voor de uitstap zodat de extra studie wordt gespreid. 

Tijdens de examenperioden is onderstaande studieregeling van toepassing: 
 
De internen maken gebruik van de door de scholen aangeboden studie tot einde schooluren. 
De opvoeders zijn 's middags aanwezig op Talententhuis vanaf 16u en op woensdag vanaf 
12u zoals buiten de examens. 
 
De woensdagnamiddag is er studie op Talententhuis. Dit vanaf na de lunch, van 13.30 tot 
18.00 uur, deze examenstudie is onder toezicht van de opvoeder. Er is een kwartier pauze 
om 14u45 en een kwartier om 16u15. 
Na het avondeten wordt er verder gestudeerd voor de leerlingen van Aso/Tso/Kso, dit van 
19.00 u tot 21.00 u. 
 
Is de leerstof onvoldoende gekend, dan wordt er bijkomend verder gestudeerd in overleg met 
de opvoeder. 
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HOOFDSTUK 6: AFSPRAKEN 

6.1 GEBRUIK VAN GSM EN ANDERE MEDIA 

 
Kinderen uit de basisschool brengen geen eigen gsm, tablet,…  mee. Indien dit toch gebeurt 
wordt het toestel uitgeschakeld en in bewaring genomen door de opvoeder. Op 
vrijdagochtend kan de intern de  gsm/toestel  bij de opvoeder van dienst opvragen alvorens 
het internaat te verlaten. 
   
Voor de secundaire intern is het gebruik van multimedia tijdens de studie enkel toegestaan 
voor   schoolse doeleinden. Tijdens ontspanningsmomenten is multimediagebruik 
toegestaan. 
Samen gamen is enkel toegestaan tijdens de ontspanningstijden in de ontspanningszalen op 
de verdiepen. 
 
Na de studie mogen de gsm’s mee naar de kamers. Voorwaarde: enkel op de kamers en in 
de ontspanningsruimtes, niet in sanitair. Geen gsm-gebruik na het doven van het licht op de 
kamer. 
Controle op gebruik door de opvoeder is toegestaan.  
 
Het gebruik van GSM en andere media op internaat is enerzijds verrijkend maar anderzijds is 
het een mogelijke bron van misbruik, namelijk pesterijen, wangedrag en dergelijke. Indien er 
misbruik wordt vastgesteld, kan er een orde- of zelfs tuchtprocedure worden opgestart. 

6.2 PRIVACYWETGEVING EN BEELDMATERIAAL 

Op de verschillende evenementen die tijdens het schooljaar plaatsvinden, maakt het 

internaat foto’s ,  video’s of televisieopnames van de internen. Die gebruiken we voor de 

website en we illustreren er onze publicaties mee. Door de documenten ivm de 

leefregels/internaatsreglement te ondertekenen, geef je toestemming voor het gebruik en de 

publicatie van beeldmateriaal.  Je hebt altijd het recht om op je beslissing terug te komen. 

De internen mogen in het internaat(-sdomein) niet filmen of foto’s maken. Tenzij hiervoor de 
uitdrukkelijke toestemming werd verleend.  

Het internaat controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding 
een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement. 

Indien deze toestemming niet werd gevraagd, dan kan het internaatsteam bovendien gebruik 
maken van zijn recht tot verzet tegen de verwerking van persoonlijke gegevens. Dit betreft 
immers een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvoor er noodzakelijk aangifte 
moet worden gedaan bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Indien de intern weigert de beelden van het internet te verwijderen, dan kan het 
internaat een gerechtelijke procedure instellen bij de voorzitter van de Rechtbank van eerste 
aanleg ofwel klacht neerleggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer. 
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6.3 KLEDIJ, VEILIGHEID EN HYGIËNE 

Van alle internen wordt verwacht dat ze verzorgde kledij dragen. Ons internaat waardeert 
persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te 
provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch 
de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen mag in het gedrang komen.  
Iedereen heeft eerbied voor mekaars overtuiging, huidskleur of afkomst. Wij zijn een 
verdraagzaam internaat. Er mogen geen aanstootgevende kentekens gedragen worden of 
kentekens die de neutraliteit van het Gemeenschapsonderwijs in het gedrang kunnen 
brengen. 
 
De Campusdirecteur of de beheerder kan, naargelang de situatie, het dragen van 
hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes, e.d. verbieden als de hygiëne en/of de 
veiligheid dit vereisen.  

Dagelijks douchen voor het slapengaan  is voor iedereen verplicht .  
Dit gebeurt op de vastgestelde tijdstippen. 

Bovendien kan er ook ’s ochtends gedoucht worden tussen 6.30 en 7.45 uur. Dit gebeurt  in 
overleg met de opvoeder. 

Met badjas en slippers aan komt men naar de douches en gaat men na het douchen ook 
terug naar de kamer. Tijdens het douchen:  

 maakt men geen lawaai, 

 gsm, multimedia mag niet in het sanitair, 

 gluurt men niet over de muurtjes, 

 respecteert men de privacy, 

 het ochtenddouchen gebeurt uitsluitend binnen de afgesproken tijd en de 
toestemming  kan door de beheerder ontzegd worden .  

6.4 RECLAME EN SPONSORING 

 
Reclame zijn mededelingen met als doel de verkoop te bevorderen. Sponsoring houdt een 
bijdrage in met als doel om de bekendheid te verhogen. Reclame en sponsoring door derden 
binnen ons internaat zijn toegestaan, voor zover het niet onverenigbaar is met de 
onderwijskundige en pedagogische taken van het internaat en voor zover de 
geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van het internaat 
hierdoor niet geschaad worden.  

Elke aanvraag tot reclame en sponsoring zal worden voorgelegd aan de schoolraad (voor 

wat betreft een ingebouwd internaat) of aan de Raad van Bestuur van de scholengroep (voor 

wat betreft een autonoom internaat) die hierover zal adviseren. 
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6.5 KAMERS 

De individuele kamer is een persoonlijke oase van rust. De internen respecteren elkaars 
privacy en betreden nooit de kamer van een andere interne. De beheerder zal bij een 
overtreding de sanctie/maatregel bepalen.   

Belangrijk: wanneer de intern niet zelf in zijn/haar kamer is, is de kamerdeur op slot. 
Indien de intern in de kamer aanwezig is,  is de kamerdeur niet op slot. Wanneer dit 
consequent wordt toegepast kan er nooit iets uit de kamer ‘verdwijnen’.  Je laat nooit een 
andere intern je kamer zonder toestemming beheerder betreden. 

Iedere intern beschikt over een eigen kamer, die  voorzien is van een bed, een bureau met 
prikbord,  stoel, een wastafel  en opbergkasten. De kamer dient om te slapen en om in te 
studeren. Een belangrijke opmerking: alle kamers zijn identiek. Elke intern heeft zijn eigen 
kamersleutel. Op het gelijkvloers krijgt de secundaire intern een locker toegewezen met  
lockersleutel (cfr. provisiegelden). 
 
Bij de ingebruikname van de internkamer wordt gebruik gemaakt  van een  
kamerbeschrijving. Intern en verantwoordelijke ouder/voogd bekijken samen met de 
beheerder de situatie en tekenen voor akkoord. Bij het definitief verlaten van de kamer zal de 
situatie aan de hand van de kamerbeschrijving worden gecontroleerd. 

De aangetroffen schade zal verhaald worden op de intern, ouder/voogd. 

In deze context dienen defecten en gebreken onmiddellijk gemeld te worden bij de 

beheerder. 

 

6.6 BENODIGDHEDEN 

Beddengoed (matrasbeschermer/molton, hoofdkussen, dekbed + 2 sets overtrek, sloop, 
hoeslaken en badlinnen). Iedere intern zorgt voor voldoende toiletgerief en kleding voor de 
week. Daarnaast raden we aan om ook zwemgerief en sportieve kleding mee te brengen, dit 
voor sportactiviteiten op woensdagnamiddag of ’s avonds tijdens de ontspanning. 

Een indicatief lijstje voor de benodigdheden wordt bij de inschrijving overhandigd. 
Wij verwachten dat deze persoonlijke spullen voorzien zijn van een naametiket ter 
identificatie bij betwisting. 

Ook de koffers en de weekendtassen dienen voorzien te zijn van naam en adresgegevens. 

Men mag geen ophangsystemen (tapes, duimspijkers, nagels,…) in de muren bevestigen. 
Posters, foto’s en dergelijke, kunnen op het prikbord boven het bureaublad worden 
opgehangen.  
Voor de kamers moeten verlengsnoeren en toegestane toestellen voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften. Toestellen met weerstanden, bijv. waterkoker, broodrooster, 
strijkijzer , lavalampen maar ook minikoelkasten en elektrische kerstversiering zijn verboden.  
Het gebruik van een computer e.d. op de kamer is afhankelijk van de leeftijd van de intern en 
onderhevig aan de leefregels.  
 
De ouder en de intern zijn verantwoordelijk voor hun persoonlijke eigendommen. Worden 
deze zaken beschadigd of gestolen, dan kunnen de kosten niet verhaald worden op het 
internaat of zijn personeel. De kosten en of de vergoeding voor verdwenen voorwerpen, 
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kunnen nooit verhaald worden op de directie van het internaat. Deze zaken zijn altijd voor 
eigen rekening. Raadpleeg je verzekeringsagent voor uitbreiding BA in de familiale polis. 
 
De studiemeester-opvoeder(ster) controleert samen met de intern op regelmatige basis de 
kamer en kasten op orde en netheid. Wanneer de kamer niet voldoet aan de kamerregels 
dan blijft de intern op zijn/ haar kamer om op te ruimen. De internen zorgen zelf voor het 
dagelijks onderhoud van de kamer, hieronder verstaan we: 

 Bed opmaken, verluchten 
 Tapijt op je kamer kan enkel na goedkeuring door de beheerder.  
 Je lavabo op de kamer is geen 'keuken-watersteen', geen oneigenlijk gebruik!, 
 Verluchten van de kamer tussen het opstaan en het verlaten van de kamer voor 

het ontbijt en gedurende je aanwezigheid op de kamer, 
 Toiletartikelen worden op een nette manier  in de kast boven de lavabo 

opgeborgen, bij voorkeur in een mandje. 
 Algemene orde: bureau, lavabo en vloer  netjes opruimen en kledij in de kast. 

Wanneer dit niet gerespecteerd wordt kan het onderhoudspersoneel je kamer niet 
poetsen!, 

 Bij het verlaten van de kamer het raam sluiten,de lichten doven, toestellen 
uitzetten en kamerdeur op slot doen.  

 Donderdagavond papiermand ledigen in de daarvoor bedoelde bakken. 

6.7 RESTAURANT 

Het internaat beschikt over een aangenaam restaurant met verzorgde maaltijden in 
zelfbediening. Wij hechten veel belang aan gezonde voeding en de kwaliteit van het eten.  
 
’s Morgens is er een uitgebreid ontbijtbuffet. De internen bieden zich voor het ontbijt aan 
tussen 07.15 en 07.45u. Het ontbijtbuffet /restaurant wordt afgesloten om 08.00u, de refter 
wordt dan gesloten. 
 
Alle internen maken ’s ochtends bij het ontbijt  hun lunchpakket om  ’s middags op school te 
gebruiken, woensdagnamiddag indien bv. strafstudie etc. De intern zorgt zelf voor een 
brooddoos, deze moet na school afgegeven worden om af te wassen, ’s morgens staan deze 
afgewassen klaar in het restaurant, zodat de intern deze kan gebruiken om zijn/haar 
lunchpakket in mee te nemen. 
 
 ’s Avonds is er een uitgebreide maaltijd in buffetvorm tussen 18u en 19u. 
Internen die wegens bijzondere toestemming niet binnen de bepaalde tijd  aan de maaltijd 
kunnen deelnemen spreken hierover vooraf een regeling af met de opvoeder die dan het 
keukenpersoneel inlicht. 
 
’s Morgens en ’s avonds wordt er een fruitmand voorzien voor de internen (een stuk fruit bij 
elke maaltijd). 

Bij de maaltijden wordt de aangeboden drank genuttigd: geen frisdranken! Op het einde van 
het avondmaal, om 19u kan er frisdrank gekocht worden bij de opvoeder, dit kan enkel door 
de secundaire internen. 

Gezellig tafelen kan alleen maar met in achtneming van de tafelmanieren: 

 gebruik van gsm, multimedia is niet toegestaan tijdens de maaltijden, 
 iedereen heeft aan tafel een vaste plaats, 
 niemand loopt van tafel weg zonder toelating, 
 iedereen sorteert het afval in de voorbestemde bakken, 
 niemand gaat in de keuken zonder toestemming, 
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 internen worden door middel van een beurtrol ingeschakeld voor keukendienst: 
afdrogen, tafels afvegen, refter uitvegen,… 

 iedereen heeft aandacht voor de tafelmanieren (zit rechtop, correct gebruik bestek, 
niet knoeien met voedsel…) 

 alle maaltijden zijn verplicht. 
 Schep niet meer op dan je op kan. 
 moedwillig breken van servies wordt aangerekend, 
 het is toegelaten eigen kruiden en sauzen mee te brengen en te nuttigen. 
 In het internaat (dus ook niet in de refter) dragen we geen jassen en hoofddeksels. 

6.8 VERPLAATSING INTERNAAT – SCHOOL 

Internen van de Go!-basisscholen maken gebruik van de busdienst van het Go! voor het 
vervoer tussen de school en het Talententhuis. 
 
Internen van NIET-Go!-basisscholen maken de verplaatsing van en naar Talententhuis onder 
de verantwoordelijkheid van de ouders of gevolmachtigden. Bij gebruik van de busdienst van 
de Vrije school maken de ouders/gevolmachtigden de nodige afspraken met de school zodat 
de kinderen 's ochtends uiterlijk om 08.00u op het Talententhuis worden opgehaald. 
 
Secundaire internen maken  zonder begeleiding, zelfstandig de verplaatsing heen en weer 
naar de scholen. Dit gebeurt te voet, met hun persoonlijke fiets of met het openbaar vervoer.   
 

6.9 WOENSDAGNAMIDDAGACTIVITEITEN 

Op woensdagnamiddag wordt er na het middagmaal tot 17u een sport- of culturele activiteit 
aangeboden.  Het programma is telkens voor een periode van 1 maand vastgelegd en door 
de internen gekend. Alle aanwezige internen (ook + 16 jaar) zijn verplicht deel te nemen. 
Internen kunnen nooit zonder opvoederbegeleiding  op het Talententhuis aanwezig blijven.  

Internen die deelnemen aan de woensdagactiviteit houden zich aan specifieke afspraken in 
verband met de activiteit. De internen onttrekken zich nooit aan het toezicht. 
 

6.10 UITGAANSMOGELIJKHEDEN 

+ 16-jarigen kunnen vermits toestemming van de ouders, gegeven via het formulier 
‘bijzondere toelatingen’, een vrije woensdagnamiddag nemen. Vertrekken kan voor of na de 
lunch, dit is verplicht vooraf te melden aan de opvoeder. Aankomst om 17u voor de studie, 
om 18u voor het avondmaal, om 20u (studieregeling in overleg met de opvoeder) of op 
donderdag na schooltijd. 
 
+ 18-jarigen mogen een vrije avond nemen en dit tot uiterlijk 22u30. Afspraken worden op 
voorhand gemaakt samen met de opvoeder. 
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6.11 PERSOONLIJKE BEZITTINGEN 

Persoonlijke bezittingen (verantwoordelijkheid bij diefstal): We stellen het op prijs dat 
internen niet veel geld en geen dure spullen mee op internaat brengen. Wij raden aan altijd 
de kamerdeur gesloten te houden bij het verlaten van de kamer. De secundaire internen 
hebben bovendien een locker ter beschikking waarin ze hun bezittingen veilig kunnen 
opbergen. Het internaat is niet verantwoordelijk bij diefstal van persoonlijke bezittingen.  

Plaats boekentas en andere tassen in de daarvoor bestemde lockers. Laat geen portefeuille 
of waardevolle voorwerpen in je jas of boekentas, berg alles op in je locker. 

Leerlingen van de hotelschool leveren hun persoonlijke keukengereedschappen (wetsteen, 
messen) in bij de opvoeder bij het betreden van het internaat zodat deze kunnen worden 
opgeborgen tot de volgende ochtend bij het naar school gaan.  Leerlingen van technische 
opleidingen leveren hun gereedschappen eveneens in bij de opvoeder bij het betreden van 
het internaat zodat deze kunnen worden opgeborgen tot de volgende morgen bij het naar 
school gaan. 

6.12 SPIJBELGEDRAG 

Spijbelgedrag = ongewettigd afwezig zijn op het internaat of te laat toekomen op het 
internaat.  
Het internaat controleert de naleving en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie 
opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement. De feiten worden individueel 
besproken met de beheerder. 

 

6.13 ANDERE AFSPRAKEN 

Het bezoeken van de internen kan enkel onder bepaalde voorwaarden en dit na 
voorafgaande afspraak met de beheerder. 
 
Van alle internen wordt verwacht dat ze zich in alle omstandigheden beleefd uitdrukken. 
Niemand plaagt of kwetst een mede-intern fysisch of moreel. Iedereen heeft eerbied voor 
elkaars overtuiging, huidskleur of afkomst. 
 
Opzettelijke beschadigingen aan de infrastructuur, materiaal of voorwerpen van het internaat 
wordt door de dader betaald. De kosten worden ingehouden van het provisiegeld. Is er 
onvoldoende provisiegeld, dan wordt het restant aan de ouders gefactureerd. In geval van 
weigering van betaling volgt de definitieve verwijdering van de interne uit het internaat. 

Bij binnenkomst op Talententhuis worden jassen en hoofddeksels  uitgedaan en 
opgeborgen. We dragen in het gebouw nooit een jas/hoofddeksel. 

Er is een jongens- en een meisjesafdeling. Iedereen blijft op zijn eigen afdeling, overtreding 
hierop geeft aanleiding tot sancties. Wij wensen een uiterst correcte houding tussen jongens 
en meisjes. 

Tijdens de schooluren komt men niet terug naar het internaat om vergeten spullen (boeken, 
mappen) te halen. Dit is uitdrukkelijk verboden. 
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HOOFDSTUK 7: VEILIGHEID EN GEZONDHEID 

7.1 ZIEKTE, ONGEVAL EN TOEDIENEN VAN MEDICATIE 

 
Medische fiche 
 
Om de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de intern zo goed mogelijk te 
kunnen nastreven vragen wij aan de ouders om een aantal medische gegevens over de 
intern mee te delen. De informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt enkel ingezien door de 
beheerder en de opvoeder. 
 
Ziekte of ongeval tijdens het verblijf op het internaat 
 
* Bij koorts en meerdaagse ziekte worden de internen door de ouders opgehaald of geven 
deze de intern de toestemming om zelf naar huis te komen. 
 
Bij ziekte of ongeval in het internaat worden de verantwoordelijken van het ouderlijke gezag 
en desgevallend de dagschool door de opvoeders van dienst of de beheerder telefonisch op 
de hoogte gebracht.  
 
De ouders hebben dan de keuze hun zoon/dochter af te halen om naar de eigen huisdokter 
te gaan of de zieke intern  de volmacht te geven een huisdokter te bezoeken. 
Indien de ouders niet bereikbaar zijn, maken de opvoeders of de beheerder een afspraak 
met de huisdokter waarmee het internaat samenwerkt. De dokters- en apotheekkosten vallen 
ten laste van de verantwoordelijke ouders, hiervoor wordt het provisiegeld aangesproken.  
 
Bij dringende en zeer ernstige medische problemen bellen de opvoeders onmiddellijk de 
hulpdiensten (112) en waarschuwen de ouders zo snel mogelijk. Het internaat dient zo goed 
mogelijk de eerste zorgen toe. 
 
Besmettelijke ziekten moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan het internaat / de 
beheerder. 
Dit is het geval voor volgende infecties: 

 bof (dikoor); 

 buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een 
(klas)groep); 

 buiktyfus; 

 hepatitis A; 

 hepatitis B; 

 hersenvliesontsteking (meningitis); 

 infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer 
ernstige vorm van buikgriep); 

 infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep); 

 kinderverlamming (polio); 

 kinkhoest (pertussis); 

 krentenbaard (impetigo); 

 kroep (difterie); 

 mazelen; 

 roodvonk (scarlatina); 

 schimmelinfecties; 

 schurft (scabiës); 

 tuberculose; 

 windpokken (varicella, waterpokken). 
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Nemen van medicatie 
 
Het internaatsteam kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken. In ons internaat wordt 
dan ook geen medicatie aan internen toegediend. 
 
Wanneer echter een leerling omwille van bijv. een chronische aandoening medicatie moet 
nemen dan kan dit op doktersvoorschrift en na duidelijke afspraken met de ouders en de 
intern (hiervoor hebben we een document  “toedienen van medicatie”, verplicht in te vullen 
door ouders / behandelend geneesheer). Ook elke wijziging van medicatie en dosering 
tijdens het schooljaar dient op deze wijze gestaafd te worden. 
Het  internaatsteam kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een 
intern na het correct toedienen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt . 
 

7.2 ROOKBELEID 

Op ons campusdomein, en het internaat is om gezondheidsredenen en uit 
veiligheidsoverwegingen een algemeen en permanent rookverbod.  
 
Ook elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod. 

• In gesloten ruimten: altijd;  

• In de buitenlucht op het schoolterrein: altijd;  

• Tijdens begeleide activiteiten: altijd  

Rookwaren, lucifers en aansteker worden nooit bij zich gedragen. Bij binnenkomst op het 
internaat worden deze onmiddellijk opgeborgen in de persoonlijke locker op het gelijkvloers.  

schematisch overzicht 24u 

Gesloten 

ruimten 

Open ruimten Uitstappen Bus 

 

Gedeelde gebouwen of 

terreinen met 

leerplichtonderwijs: 

 

  

 
Wie de rookmelder op de kamer onklaar maakt, betaalt een nieuwe en verlaat onmiddellijk 
en definitief het internaat. 

 

Het internaat controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding 

een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement. 
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7.3 BRANDVEILIGHEID 

In ons internaat wordt minstens éénmaal per trimester een ontruimingsoefening 
georganiseerd. 
 
De richtlijnen in verband met de te nemen maatregelen in geval van brand zijn specifiek 
aangepast aan ons internaat en zijn terug te vinden in de noodplannen van het gebouw. 

7.4 ALCOHOL EN DRUGS 

 
Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, dealen en delen van alcohol en illegale drugs zijn niet 
toegelaten op internaat. 
 

 De regelgeving alcohol en drugs heeft betrekking op alle internen. Ook derden die het 
internaat betreden zijn eraan onderworpen. 

 Het reglement is van toepassing op het internaat en in de nabije omgeving van het 
internaat. 

 Tijdens extra activiteiten zowel binnen als buiten het internaat geldt de algemene 
regel.  

 

Het internaat controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding 

een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement. 

Ook energiedranken zijn verboden op Talententhuis. 
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HOOFDSTUK 8: AFWEZIGHEDEN 

8.1 AFWEZIGHEID 

 
Het is uitermate belangrijk je afwezigheden te verantwoorden. Bij afwezigheid geldt een 
meldingsplicht. De beheerder wordt zo snel mogelijk verwittigd van de afwezigheid van de 
interne wegens ziekte of ongeval. Indien de ouder/intern op voorhand weet dat de intern één 
of meerdere dagen, om welke reden ook,  afwezig zal zijn, verwittigt de 
ouder/verantwoordelijke  hiervan vooraf de beheerder schriftelijk  via mail 
(info@talententhuisturnhout.be).  
Vb. op maandag stuurt de ouder hiervoor een mail aan de beheerder over een afwezigheid 
op woensdag van die week. 
 
Elke afwezigheid moet worden gestaafd door een schriftelijke verklaring van de ouders of 
voogd of van de meerderjarige leerling. Dit gebeurt  via mail op 
info@talententhuisturnhout.be.  In geval van ziekte wordt een medisch attest voorgelegd met 
vermelding van de duur van de ziekte. Het medisch attest moet worden voorgelegd bij de 
terugkeer van de intern.  
 
Een toevallige afwijking van de studieregeling van het internaat moet schriftelijk worden 
gemotiveerd door een officieel dokters-, tandarts-, ziekenhuis-, school-, cultuurvereniging- of 
sportclubattest. De internen kunnen het internaat enkel verlaten na een uitdrukkelijk en 
schriftelijk verzoek van hun ouders of voogd en mits de toelating van de directeur of de 
beheerder. 
Het verlaten van het internaat zonder dat er sprake is van een gewettigde afwezigheid, voor 
welke reden dan ook, is ten strengste verboden. Dit zal aan je ouders gemeld worden en 
bestraft worden.  
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HOOFDSTUK 9: BETWISTINGEN EN KLACHTEN 

9.1 BEROEPSPROCEDURE BIJ DEFINITIEVE UITSLUITING/ VERWIJDERING 

Men kan enkel tegen definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel in beroep gaan. Het beroep 
wordt behandeld door een beroepscommissie. 

 

Opstarten van het beroep 

Om de beroepsprocedure te kunnen opstarten, moeten de intern en zijn ouders eerst gebruik 
maken van hun recht op overleg met de directeur of de beheerder. 
 
De ouders moeten het beroep schriftelijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van 
de feiten en van het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) 
indienen bij de algemeen directeur uiterlijk binnen drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke 
en reglementaire feestdagen en de statutaire verlofdagen niet meegerekend) na de 
schriftelijke kennisgeving van de definitieve verwijdering. De ouders doen dit het via een 
aangetekende zending; op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben 
ingediend. 
 
Tijdens de beroepsprocedure blijf je definitief uitgesloten. 
 

Beroepscommissie 
 
De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept die zo vlug mogelijk samen. 
 
De beroepscommissie bestaat uit drie leden. De directeur of de beheerder die de 
tuchtmaatregel heeft uitgesproken, maakt er geen deel van uit.  
 
De beroepscommissie hoort de betrokken personen en de intern in kwestie.  
De beroepscommissie behandelt het beroep binnen een termijn van drie werkdagen.  
 
De beroepscommissie bevestigt of vernietigt de beslissing. Zij kan de behandeling van het 
beroep ook gemotiveerd afwijzen op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdig indienen 
of het niet voldoen aan vormvereisten. 
 
De algemeen directeur verstuurt de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie 
aangetekend, uiterlijk op de derde lesdag die volgt op de dag van de beslissing in beroep. 
De betrokken directeur en beheerder ontvangen hiervan een afschrift.  
Bij de kennisgeving van de beslissing moet de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State 
worden vermeld (termijn en modaliteiten). 
 
Binnen het GO! is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen 
beslissing. 
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9.2 ALGEMENE KLACHTENPROCEDURE 

 

Een klacht? 

Ben je niet tevreden over de werking van het internaat rond een bepaald aspect? Of heb je 

bedenkingen bij een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van het 

internaat? Dan kun je overwegen om een klacht in te dienen.  

In principe kan iedere belanghebbende een dergelijke klacht indienen. Als ouder, grootouder, 

familielid, burger, e.d. maar ook als belanghebbende interne van de school zelf kun je dit 

doen. 

 

Waar kun je met een klacht terecht? 

De eerste stap bestaat erin om de klacht rechtstreeks aan de directeur of de beheerder te 

bezorgen en samen naar een oplossing te zoeken.  

 

Lukt dit niet en kom je na overleg met de directeur of de beheerder niet tot een akkoord - of 

gaat de klacht over het optreden van de directeur of de beheerder zelf - dan kun je 

vervolgens formeel een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep. 

Het gaat hier om scholengroep Kempen. 

 

Ben je niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling of de oplossing die 

geboden werd door de algemeen directeur dan kun je tot slot eventueel een klacht indienen 

bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, tel 0800 240 50 of via 

www.vlaamseombudsdienst.be 

 

De afgevaardigd bestuurder van het GO! is enkel bevoegd voor klachten in verband met de 

administratieve diensten van het GO!. Voor klachten in verband met een school, internaat of 

scholengroep kun je terecht bij de betrokken directeur of algemeen directeur. Heb je vragen 

over de toepassing van de diverse procedures, dan kun je dit aankaarten via klachten@g-

o.be 

 

Hoe dien je een klacht in? 

Je kunt telefonisch een klacht indienen of via een brief, een e-mail- of faxbericht. Je kunt 

eventueel ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. 

De volgende gegevens mogen zeker niet ontbreken bij de klachtmelding: 

jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres); 

een feitenrelaas - wat is er precies gebeurd en wanneer; 

de naam van het internaat waar de feiten zich voordeden als je een klacht indient bij de 

algemeen directeur van de scholengroep. 

 

Hoe verloopt de behandeling van een klacht? 

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen ontvang je in principe een ontvangstmelding. 

Indien de klacht niet wordt behandeld omdat deze niet ontvankelijk is conform de bepalingen 

van het Vlaams klachtendecreet, zal je daarvan op de hoogte worden gebracht. 

Als de klacht wel ontvankelijk is, volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. 

Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek.  

http://www.vlaamseombudsdienst.be/
mailto:klachten@g-o.be
mailto:klachten@g-o.be
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De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik 

waarop de klacht de betrokken beheerder, directeur of algemeen directeur heeft bereikt.  

 

Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit evenwel niet dat deze 

beslissing automatisch wordt uitgesteld of ingetrokken. 

 

Welke klachten worden niet behandeld? 

Volgens het Vlaams klachtendecreet hoeven de volgende klachten niet behandeld te 

worden: 

een klacht die betrekking heeft op feiten waarover reeds eerder een klacht is ingediend en 

die al behandeld werd; 

een klacht die betrekking heeft op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de 

klacht hebben plaatsgevonden; 

een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure of 

waarvoor een jurisdictioneel beroep is ingediend (o.a. Raad van State); 

een beroepschrift tegen een definitieve uitsluiting (inhoudelijke aspecten); 

een kennelijk ongegronde klacht; 

een klacht waarvoor je als klager geen belang kunt aantonen; 

een anonieme klacht; 

een klacht over het algemeen beleid en de regelgeving van de Vlaamse overheid. 

 

Dien je toch een dergelijke klacht in, dan is de kans zeer groot dat hij zal worden afgewezen 

en als niet ontvankelijk zal worden verklaard. 

 

Specifieke procedures 

Voor een aantal specifieke klachten kun je terecht bij een welbepaald orgaan of een daartoe 

bevoegde organisatie of commissie. Je moet er een afzonderlijke klachtenprocedure te 

volgen. 

Voor de betwisting van een definitieve uitsluiting zijn er specifieke administratieve 

procedures uitgewerkt. Deze procedures vind je in het internaatreglement en moet je 

nauwgezet opvolgen en doorlopen (focus op inhoudelijke aspecten). Klachten over het 

verloop van dergelijke procedures kan men wel indienen bij de beheerder, directeur of 

algemeen directeur van de school of scholengroep (bv. te lange behandeltermijnen, geen 

antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking). 

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kan men indienen 

bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat internaten zich in de 

dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden (o.a. eerlijke concurrentie, 

verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en sponsoring). Meer informatie 

vind je via de website www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur 

Voor klachten in verband met discriminatie kun je terecht bij Unia, het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum. Meer informatie vind je via www.unia.be. 

 

 

 

http://www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur
http://www.unia.be/
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HOOFDSTUK 10: LEEFREGELS 

10.1 ORDEMAATREGELEN 

Als je door jouw gedrag het leven in het internaat bemoeilijkt, zal het internaat jou ertoe 
aanzetten je gedrag te verbeteren en aan te passen. Elk personeelslid van het internaat kan 
daartoe, onder het gezag van de directeur of beheerder, gepaste ordemaatregelen nemen.  

Ordemaatregelen strekken er in beginsel toe om de intern ertoe te brengen zijn gedrag te 
verbeteren en aan te passen. 

 

Ordemaatregelen mogen de intern de essentiële voorzieningen van een internaat niet 
ontnemen. 
 
Principe  
Als principe geldt dat je de gevolgen van je daden draagt: 

 wie iets opzettelijk of door verregaande onachtzaamheid beschadigt, moet het 
vergoeden of herstellen; 

 wie iets besmeurt, moet het reinigen;  

 wie afval achterlaat, moet het opruimen; 

 …  

 

Ordemaatregelen die het internaatsteam kan nemen 

 Een waarschuwing: mondeling 

 Een vermaning: contactarme met de ouders 

 Een straftaak: dit kan zijn een schriftelijke taak, uitvoeren an klussen ten dienste van 
het internaat… Hiervoor wordt contact opgenomen met de ouders.  
De straftaak moet altijd evenredig zijn met de ernst van het vergrijp 

 Een tijdelijke verwijdering uit bepaalde activiteiten. Ondertussen krijg je een straf of 
een taak. We brengen jouw ouders op de hoogte van je tijdelijke verwijdering uit de 
activiteit. 

 

Ordemaatregelen in overleg met opvoeder en beheerder 
 
Als je herhaaldelijk in de fout gaat of een zwaar vergrijp pleegt, krijg je een 
begeleidingsovereenkomst of een gedragscontract waarin omschreven wordt wat 
uitdrukkelijk van jou wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als je de afspraken niet nakomt. 
Het contract heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en kan leiden tot een 
tuchtprocedure. 
 
Deze overeenkomst/ dit contract wordt schriftelijk meegedeeld aan je ouders, die dit moeten 
ondertekenen. 
 
Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend. 
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10.2 TUCHTMAATREGELEN 

Tuchtmaatregelen worden genomen wanneer je gedrag werkelijk een gevaar of ernstige 
belemmering vormt voor het ordentelijk samenleven en/of als je door je houding de veiligheid 
en de fysieke of psychische integriteit van anderen in gevaar brengt en/of wanneer je de 
verwezenlijking van het opvoedingsproject van het internaat in het gedrang brengt.  

Tuchtmaatregelen worden slechts genomen als de ordemaatregelen (zie hoofdstuk 4) geen 
effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen, zoals:  

 opzettelijk slagen en/of verwondingen toebrengen;  

 opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden; 

 opzettelijk en blijvend storend gedrag; 

 zware materiële schade toebrengen;  

 bezit, verhandelen of gebruik van drugs;  

 diefstal plegen;  

 

Tuchtmaatregelen treffen de gestrafte intern door hem tijdelijk of definitief de essentiële 
voorzieningen van het internaat te ontnemen.  

Tuchtmaatregelen kunnen enkel door de schooldirecteur of de beheerder worden genomen. 

In het belang van de intern zijn de tuchtmaatregelen en het tuchtdossier niet overdraagbaar 
van het ene internaat naar het andere. 
 
De tuchtmaatregelen zijn: 
 

 Een tijdelijke verwijdering uit het internaat voor een minimale duur van één dag en voor 
een maximale duur van 15 opeenvolgende dagen 

Deze beslissing wordt genomen door de schooldirecteur of de beheerder. 

Zij wordt schriftelijk gemotiveerd betekend aan je ouders. Tijdens de tijdelijke verwijdering 
wordt het kostgeld integraal aangerekend. Je moet wel aanwezig zijn op school.  

Je ouders worden vooraf telefonisch en schriftelijk op de hoogte gebracht van de 
genomen tuchtmaatregel. Alleszins moet het internaat er zich van vergewissen dat je 
ouders op de hoogte zijn van de genomen maatregel.  

 Een definitieve verwijdering 

Deze beslissing wordt genomen door de beheerder. 

Zij wordt schriftelijk gemotiveerd betekend aan je ouders. De definitieve verwijdering uit 
het internaat betekent niet dat je niet aanwezig moet zijn op school.  

Je ouders worden vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen 
tuchtmaatregel. 

Alleen tegen de definitieve verwijdering als tuchtmaatregel kan in beroep worden gegaan.  
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Regels bij tuchtmaatregelen 

Wanneer de directeur of beheerder een tuchtmaatregel neemt, respecteert hij/zij in ieder 
geval de volgende regels: 
 

 De intentie tot een tuchtmaatregel wordt schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht. 

 De betrokken intern en de ouders, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, 
worden vooraf uitgenodigd voor een gesprek over de problemen. 

 Elke genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom 
het gedrag van de intern werkelijk een gevaar vormt voor ordentelijk samenleven op het 
internaat of het opvoedingsproject van het internaat in het gedrang brengt. Bij een 
definitieve verwijdering wordt schriftelijk verwezen naar de mogelijkheid tot beroep met 
overeenkomstige procedure. 

 De ouders worden vóór het ingaan van de tuchtmaatregel telefonisch en schriftelijk op de 
hoogte gebracht van de genomen beslissing en van de datum waarop de maatregel 
ingaat.  

 Er wordt nooit overgegaan tot collectieve verwijderingen. Over elke verwijdering moet 
individueel beslist worden. 

 De intern, ouders en hun vertrouwenspersoon hebben recht tot inzage van het 
tuchtdossier van de intern. 

 De tuchtstraf moet in verhouding staan tot de ernst van de feiten. 

 Het tuchtdossier en tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van het ene internaat naar 
het andere internaat, noch naar de school. 
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HOOFDSTUK 11: DECREET BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN DE MINDERJARIGE 

(DRM) 

11.1 RECHTEN VAN DE MINDERJARIGE 

Het Decreet betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp (DRM) werd 

op 7 mei 2004 goedgekeurd en is sinds 1 juli 2006 van kracht. Dit decreet is van toepassing 

op  alle betrokken sectoren van de integrale jeugdhulp; het is dus naar de letter van de wet 

niet van toepassing op de internaten. Toch verdient het aanbeveling om een aantal principes 

van het DRM ook binnen de context van het internaat te hanteren. 

Internaten zijn immers volwaardige partners in het opvoedingsproces van kinderen en 

jongeren.  

Wie kinderen en jongeren ondersteunt bij dat opvoedingsproces moet voortdurend keuzes 

maken. 

Wanneer wij keuzes maken, stellen wij het belang van uw kind altijd centraal. 

Het DRM geeft ons  een aantal handvatten om het belang van alle kinderen en jongeren, los 

van een hulpverleningscontext, optimaal te garanderen. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld 

over het recht op privacy en participatie. Wij hanteren het uitgangspunt van het DRM als 

bijkomende hefboom voor kwaliteitsvol verblijf en begeleiding voor uw kind. 
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HOOFDSTUK 12: VERZEKERINGEN 

12.1 VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID 

Enkel lichamelijke letsels worden door de schoolverzekeringen vergoedt, ook wanneer het 
letsel is  opgelopen door toedoen van derden. Materiële schade wordt niet gedekt door de 
schoolverzekering. 

Voor de verplaatsing van het internaat naar school of thuis en vice versa, gelden de 
volgende regels: 

o De verzekering verzekert het ‘normale traject’ tussen de school en het 
internaat, dit hoeft niet de kortste weg te zijn, wel de veiligste. 

o De verzekering verzekert de periode voordat de lessen beginnen en nadat de 
lessen eindigen. 

Belangrijk: ouders kunnen aan de verzekeringsmaatschappij laten weten dat hun kind een 

kamer betrekt in het internaat. Dit wordt zonder meerkost toegevoegd aan de polis. 
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BIJLAGE: ICT - PROTOCOL 

 
Ons internaat beschikt over een beperkt aantal Pc’s voor studiedoeleinden. Het gebruik van  
deze Pc’s wordt gecontroleerd door de opvoeders. Het gebruik van deze desktoptoestellen 
door de internen wordt met een beurtrol geregeld ifv de schoolopdrachten. 
 
Door de grote verscheidenheid aan gebruikers en het  intensief gebruik van deze toestellen 
is het onderhoud van een deze toestellen een tijdrovende klus. Wij doen hiervoor een beroep 
op de informaticacoördinatoren van Talentenschool Turnhout Campus Zenit. 
 
De campus en ons internaat maken  gebruik van een monitoringsysteem Impero dat toelaat 
het netwerk-en softwarebeheer vlot te laten verlopen. Inbreuken tegen de 
schoolafspraken/Internaatafspraken  in dit ICT-protocol worden zo snel gedetecteerd. 
 
De toegang tot Wifi wordt aan onze secundaire Internen verleend aan de hand van vouchers. 
Maximaal 2 vouchers (een per IP-adres) per secundaire intern. De informaticacoördinatoren 
van Talentenschool Turnhout Campus Zenit bewaken de downloadcapaciteit per intern. Een 
dagelijks cumulatief downloaden tot 2 GB, met een maximum van  8 GB per week wordt 
toegestaan. Bij overschrijden van deze capaciteit worden de toegangen op een zeer traag 
tempo ingesteld. Bij herhaaldelijk overtreden van deze capaciteit zal een overleg gepleegd 
worden met de informaticacoördinatoren van Talentenschool Turnhout Campus Zenit en de 
beheerder.  
 
Voor internen Multimedia. 
Programma's voor deze opleiding moeten maximaal één maal gedownload worden.  
Op Talentenschool Turnhout Campus Zenit  kunnen onze leerlingen/internen dit doen op 
speciaal voor hen beschikbare netwerken.  
Indien er omwille van gegronde redenen bestanden voor studiedoeleinden moeten 
gedownload worden na schooltijd op het internaat, dan wordt hiervoor via de beheerder een 
aanvraag gedaan aan de informaticacoördinatoren. Hiervoor geeft de intern  naam, 
computernaam en de reden van dit verzoek op. 
 
Om deze zaken te kunnen blijven garanderen, eisen wij van onze internen  dat ze de 
computerinfrastructuur professioneel gebruiken. Concreet hebben we een aantal 
aandachtspunten opgesteld waaraan elke intern  zich dient te houden:  
 

GEBRUIK VAN DE COMPUTERS 

 
Vanaf het moment dat je gebruik maakt van logingegevens en het netwerk van de campus 
ben je akkoord om de ICT-protocollen strikt na te leven.  

Met computers bedoelen we in deze tekst het hele ICT-park van het internaat en de  
school.  

Computers zijn kwetsbaar, zowel de hardware als de software. Daarom gelden voor het 
gebruik van de computers op school strikte gebruiksvoorschriften:   

1. Het is ten strengste verboden te eten of te drinken aan alle computers.  

2. Laat de computer na gebruik netjes achter, gebruiksklaar voor de volgende persoon. 

De laatste gebruiker sluit het toestel af voor de avond, het weekend of de vakantie. 

3. Leerlingen krijgen in de mate van het mogelijke een vast toestel toegewezen.  
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4. Het is niet toegelaten nieuwe software op de pc's te plaatsen of de instellingen te 

wijzigen.  

5. Met het oog op het vermijden van virussen mogen geen eigen diskettes, CD-ROM’S 

of USB-sticks worden gebruikt.  Thuisgemaakte bestanden kunnen via Smartschool 

doorgestuurd worden naar school en de opvoeders.  

6. Het is niet toegelaten de hardware (Pc’s, printers) af te koppelen of te verplaatsen.   

7. Indien er problemen zijn met een computer of het netwerk, dan is het de taak van de 

intern  om de opvoeder hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Probeer het 

probleem niet zelf op te lossen.  

8. Indien een intern opzettelijk schade berokkent, zal hij/zij deze moeten vergoeden. 

Onder opzettelijke schade wordt hier o.a. verstaan:  

• het wijzigen van en/of schade toebrengen (graffiti inbegrepen) aan de 

hardware;  

• het besmetten van het systeem met virussen;  

• het wissen of wijzigen van andermans bestanden, het wissen of wijzigen van 

instellingen en van de software die ter beschikking staat van de leerlingen.  

9. Het is ten strengste verboden om een beveiliging, beveiligingscode of paswoord te 

doorbreken of te kraken.   

10. Het met opzet wijzigen van programma’s, instellingen, gebruikersnamen, 

wachtwoorden, netwerkinstellingen, of het (opzettelijk) binnenhalen van een 

computervirus worden gelijkgesteld met opzettelijke beschadiging van 

internaat/schoolmateriaal en zijn dus een vorm van sabotage.  

11. De intern die als laatste de computer gebruikt heeft, sluit deze af.  

 

GEBRUIK VAN INTERNET EN DOWNLOADEN – LIVESTREAMEN 

 

1. Het gebruik van internet/wifi  is gratis en is toegelaten voor zover de inhoud van de 

bezochte websites educatief verantwoord is (cfr. eindtermen!) en in functie van 

educatieve-studiedoeleinden.  

Chatten en het gebruik van nieuwsgroepen en e-mail is enkel toegestaan buiten de 

studietijden.  

2. Het gebruik van torrent-programma’s is niet toegestaan. Wij sporen die actief op en 

sanctioneren hier ook op. Ook het downloaden van films, games, illegale software enz. 

is verboden. 

3. Wifi is niet toegankelijk tussen  23.00 uur en 06.00 uur.. 

4. Sociale netwerksites (Facebook, Twitter, ...): Alles wat gepubliceerd wordt op sociale 

netwerksites moet respectvol zijn voor je medemens, mede-internen, medeleerlingen, 

leerkrachten en de school. Op het internet respecteer je de ‘netiquette’. Op welke wijze 

je ook met andere mensen in contact komt (vb. e-mail/chat) je blijft te allen tijde beleefd. 

Illegaal verkregen beeldmateriaal publiceren kan leiden tot een tuchtprocedure.   

5. Het bekijken van websites met geweld, seks of andere onverantwoorde inhouden is 

verboden. Bij gebruik van zoekmachines worden er geen discriminerende, racistische of 

seksistische zoektermen gebruikt.  

6. Elke toepassing die de leerling realiseert – voor zichzelf of ten opzichte van derden – 

in verband met school of met kennis die via de school kan verworven zijn, is vrij van 

pornografische, racistische, gewelddadige of mensonterende inhoud; ze beantwoordt 
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aan alle elementen van de wet op de privacy en van de wet op het auteursrecht; ze 

bevat geen informatie die kan beledigen, kwetsen of schade berokkenen.   

7. Het downloaden van bestanden en het bekijken of beluisteren van streaming audio 

en video zijn niet toegelaten.  

8. De ICT – Coördinator,  opvoeder en beheerder kunnen te allen tijde de activiteiten 

van internen  op de computers en het internet volgen.  Bij gebruik van computers op het 

internaat  heeft de leerling geen recht op privacy.  

9. Het uploaden van muziek, film, of andere auteursgerechtigde inhouden naar 

Smartschool is niet toegestaan.  

10. Spelletjes spelen is toegelaten tijdens de ontspanningsmomenten, met akkoord van 

de opvoeder. 

 

 

SANCTIES 

 
Alle inbreuken op bovenstaande regels worden gesanctioneerd:  

 Straftaken  

 Opdraaien voor de eventuele kosten. 

 Bij herhaald overtreden wordt de toegang tot het internet verboden.  

 Sanctiebepaling is afhankelijk van de situatie. 

 
We zijn er ons van bewust dat onze internen  zich nog in een leerproces bevinden.  We 

willen duidelijk stellen dat we pas zullen sanctioneren als de afspraken doelbewust  worden 

overtreden.  

 

Het internaat controleert de naleving van deze regels en kan bij vaststelling van overtreding 

een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement. 

Ondertekening van het internaatreglement impliceert dat ouders en leerling met dit ICT-

protocol akkoord gaan.    

 


