DE VESTE
7de jaar

Welkom gasten!
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0470 46 52 40

WELKOM!
Beste ouder, beste intern
Van harte welkom op ons internaat! We zijn blij dat je gekozen hebben voor
internaat De Veste en willen je eerst en vooral danken voor het vertrouwen dat je in
ons internaat stelt.
We hopen dat je je hier vlug zult thuis voelen en dat je op maandag graag naar het
internaat komt!
Je bent hier echter niet alleen. Een aantal mensen zijn samen met jou
verantwoordelijk voor de goede werking van het internaat. We stellen ze graag
even aan je voor:
Ine Raedt: coördinator internaat
Dominique Declercq: beheerder internaat De Veste
Ivan Reynaert: opvoeder internaat De Veste
Elise Naveau: opvoeder internaat De Veste
Michaël Vanlaar: opvoeder internaat De Veste
We kijken uit naar een goede samenwerking. Daarom geven we jullie het
pedagogisch project en de leefregels mee. De leefregels zijn aanvullend op het
schoolreglement, m.a.w. het schoolreglement geldt ook voor het internaat.
Als ouder draagt je de eerste verantwoordelijkheid van je kinderen. We hopen dan
ook dat je je zoon aanmoedigt onze leefregels na te leven.
De leefregels houden geen rekening met de coronamaatregelen. Voor alle
wijzigingen met betrekking tot corona, verwijzen we naar het coronadraaiboek.
Mochten er nog eventuele vragen zijn, dan kan je ten allen tijde bij ons aankloppen.
Veel succes!
Het internaat team
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PEDAGOGISCH PROJECT
Hotel – en toerismeschool Spermalie ontvangt leerlingen uit alle hoeken van België.
Jongeren die er les volgen, krijgen de kans om op internaat te overnachten. Bij onze
pedagogisch opgeleide en talentvolle begeleiders kunnen zij terecht voor zorg,
ondersteuning, een luisterend oor, een kwaliteitsvolle opvoeding in een veilige leef –
en studieomgeving.
Het doel van het pedagogisch project is het kenbaar maken van onze kernwaarden
en visie aan mensen van zowel binnen als buiten de school.
Het pedagogisch project geeft weer waarvoor wij staan, hoe we te werk gaan. Dit
alles kan je terugvinden in onze leefregels, onze dagelijkse manier van werken en
samenleven met de internen.
Vanuit de 4 pijlers van het pedagogisch kader internaten van het Katholiek
Onderwijs Vlaanderen hebben we als team een eigen pedagogische visie
ontwikkeld.
Op het menu staan de kernwaarden die de basis ingrediënten van onze gerechten
zijn, onze visie: verbondenheid, zelfstandigheid, thuisgevoel, veiligheid en
zelfontplooiing. Deze kerningrediënten worden afgekruid met krachtige termen:
- Verbondenheid: dankbaarheid, samenhorigheid, solidariteit, vertrouwen,
empathie.
- Zelfstandigheid: studeren, ondernemen.
- Thuisgevoel: zorgzaam, waardigheid, plezier, troost, rechtvaardigheid,
persoonlijke ruimte.
- Veiligheid: zorgzaam, verzorging, structuur, orde, rust.
- Zelfontplooiing: talenten, sportiviteit, kennis, ontwikkeling, groei.
We streven naar een kwaliteitsvolle internaatwerking samen met de ouders en de
andere partners en dusdanig dragen we bij tot de zorg, opvoeding en begeleiding
van de internen.
Graag nemen wij samen met jullie de hoge vlucht met ultieme culi-bestemming
‘Spermalie’. Die hoge vlucht is de metafoor voor talent en ambities. Talenten kunnen
optillen, naar een hoger niveau brengen, grenzen verleggen, ambitieus zijn,… met
als resultaat jullie ambities nastreven en bereiken. De vertrek- en landingsbaan
typeert de hoge vlucht die we samen nemen. We steven ernaar dat we na de
vlucht samen terug in behouden haven zijn. Allen veilig landen zodat jullie jongeren
vervolgens de gate van de terminal ‘Spermalie’ met voldoening kunnen verlaten.

Jullie zijn ‘het neusje van de zalm’ en op het einde van de vlucht volgt
‘de kers op de taart’.
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MENU
Aperitief…
Een bruisende exotische cocktail op basis van aanmoediging en bevestiging.
Een gestructureerd hapje vol kansen met een dressing van zelfontplooiing en groei.
Een pestvrije mousse geserveerd met een bijhorende portie veilig klimaat.
Voorgerecht…
Een pittige carpaccio van positieve bekrachtiging op een bedje van vriendschap,
sportiviteit, interesse, ondersteuning en een positieve babbel.
Hoofdgerecht…
Een huisgemaakt sociaal stoofpotje met stimulerende kruiden van integratie
gemengd met gezellige leuke sfeervolle activiteiten overgoten met een gevoel van
verbondenheid.
Dessert…
Een verwenbordje met een gebakje van zelfstandigheid, een passievrucht gevuld
met thuisgevoel en een sorbet van respect aangelengd met een sausje van
eerlijkheid en solidariteit.

Suggestie wijnen:

Le Coeur De Spermalie
La Reserve de Hospitality – Toerisme
Château Hospitality – Horeca
Réserve de Hospitality – Restaurant Keuken
Domaine de Hospitality – Event
Château Le Grand 7 Specialized
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LEEFREGELS INTERNAAT (7de jaar)
Dagverloop
-

-

We staan op om 07.00 uur.
Vanaf 07.30 uur schuiven we aan voor het ontbijtbuffet (ten laatste aanmelden
om 07.45 uur). Het ontbijt is niet verplicht. De ontbijtzaal sluit om 08.00 uur.
Tussen 08.10 uur en 08.25 uur vertrek je naar school. Zorg ervoor dat je kamer er
netjes bij ligt als je die verlaat. Sluit kamerdeur en vensters.
’s Avonds is De Veste pas open vanaf 18.00 uur. Er is op De Veste geen
avondmaal voorzien, je kan het avondmaal nemen in de Bistro tussen 17.20 uur
en 18.30 uur. Zolang er geen begeleider aanwezig is ga je niet binnen op het
internaat.
Vanaf 17.00 uur ben je vrij tot 22.55 uur. Daarna ben je vanaf 23.00 u. op je eigen
kamer. Eénmaal per maand (na afspraak met de begeleider) ben je vrij tot 23.55
u. Laatstgenoemde geldt voor de hele groep (7de jaars) en niet telkens
individueel.

Fiets
Een fiets in De Veste kan wel handig zijn. De school is maar op een vijftien minuten
stappen maar wie wil, kan ook naar school fietsen. Je plaatst je fiets altijd op slot in de
fietsenstalling. Fietsen die buiten blijven staan kunnen worden weggenomen. De
school is niet verantwoordelijk voor schade en diefstal.

Verzekering
Het is verplicht om naar school of naar De Veste te gaan via de kortste openbare
weg, binnen een gelimiteerde tijd. Enkel dan ben je verzekerd tegen ongevallen.

Ad Valvas
Naast de receptie van De Veste is er een berichtenkastje met allerlei mededelingen.
Je wordt verondersteld die berichten gelezen te hebben. Op geregelde tijdstippen
krijg je, gezamenlijk, bepaalde info die wordt meegedeeld aan de ingang van De
Veste.

Aanwezigheid
Bij aankomst op het internaat ga je je aanmelden aan de receptie. Bij het verlaten
van het internaat ga je je ook afmelden. . Gelieve bij afwezigheid van de
begeleider even te wachten. Door activiteiten op school en in andere uitzonderlijke
situatie waarbij je op een ander tijdstip aankomt op het internaat zoek je meteen de
begeleider om je aan te melden. Dit geldt ook ivm afmelden.

Studietijd
Het is in jouw eigen belang dat je voldoende studeert.
Zorg dat je regelmatig studeert en alle schoolwerk
tijdig uitvoert. Muziek beluisteren op de kamer houdt
in dat deze niet hoorbaar is op de gang.

6

RESIDENTIE DE VESTE – KOMVEST 34, 8000 BRUGGE

Kledij
Op het internaat mag je je vrijetijdskledij aantrekken. Elke activiteit gaat door in
vrijetijdskledij met uitzondering van zwemmen. Doe op de gang en op je kamer steeds
pantoffels of slippers aan. Draag een kamerjas wanneer je uit de douche komt.

Sport en ontspanning
Tijdens de ontspanning kan je gezelschapsspelen spelen, TV
kijken, is er ruimte voor een gezellige babbel, en zoveel meer.
Je kan ook gebruik maken van de speelplaats om te sporten.
Je maakt enkel gebruik van de ontspanningsplaatsen die voor
jullie graad worden aangeduid. Je haalt je donsdeken of
kussen niet van je kamer. Samen zorgen we ervoor dat het
internaat netjes blijft.
Tip: Maak ook eens geen gebruik van je laptop tijdens de ontspanning.

GSM -WIFI
Beperk het gebruik van GSM en laptop. Je legt de GSM en de laptop voor het
slapengaan op de bureau. Er is wifi op internaat tot bedtijd.

Bezoek
Er wordt geen bezoek ontvangen op het internaat, ook niet van externen.

Ziek
Als je je niet lekker voelt, kom je langs bij je opvoeder. Na
telefonisch overleg met de ouders kan een huisarts in de
buurt geconsulteerd worden. Indien je thuis moet
uitzieken, wordt contact opgenomen met je ouders
door het internaat. Je belt niet zelf.

Houding
De internen gedragen zich onderling alsook ten
opzichte van de opvoeders correct, zowel binnen als
buiten het internaat. Bouw met iedereen een goede relatie
op, zo is er een goeie sfeer en kan openheid en vriendschap
groeien. Ook tijdens de ontspanning is jullie houding correct.
Het is niet toegestaan door de gangen te lopen, door de
ramen te hangen en te roepen. Roken en het gebruik van
alcohol zijn ten strengste verboden.

Kamer
Alle kamers beschikken over een mooi meubilair en comfort om je verblijf zo
aangenaam mogelijk te maken. Eigen meubilair meebrengen is niet toegestaan.
Meubilair wordt niet verplaatst. De matras is eigendom van de school. Breng wel een
matrasbeschermer mee.
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Elektrische apparaten, zoals een waterverwarmer, zijn niet
toegelaten op de kamer. Je mag wel een radio, kleine box en
wekker meebrengen.
We vragen om de muziek zacht te spelen in je kamer om het
klimaat van rust niet te storen. De muziek mag niet hoorbaar zijn op
de gang. Ook tijdens de ontspanning zet je de muziek niet te hard.
Zorg ervoor dat je kamer altijd in orde is en dat je je bed iedere
morgen opmaakt. Laat je kamer zoveel mogelijk verluchten door je
ramen open te zetten. Je begeleider komt regelmatig langs.
Foto’s en posters kunnen alleen worden aangebracht met buddies (geen plakband
en punaises) op plaatsen die in het begin van het schooljaar aangeduid worden.
’s Avonds voor het omkleden, doe je de gordijnen dicht.
Vermijd diefstal door de kamer altijd af te sluiten bij afwezigheid. Daarom vragen wij
uitdrukkelijk om je kamer altijd te sluiten voor je naar school vertrekt, maar ook
tijdens de ontspanning of het ontbijt. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan ’s
nachts de kamerdeur te sluiten.
Er wordt nooit op de vensterbanken van de kamers gezeten en al zeker niet aan de
buitenkant of de goot. De goot wordt niet gebruikt om materiaal op te zetten. Dit is
te gevaarlijk!
Laat kostbaar materiaal zo veel mogelijk thuis. Het internaat is niet verantwoordelijk
voor eventuele diefstallen en/of ongevallen. Iedere leerling is verantwoordelijk voor
zijn of haar materiaal. Door je eigen zorgzaam gedrag kan je veel narigheid
voorkomen.
Elke interne leerling blijft op zijn eigen verdieping. Dit houdt in
dat leerlingen van het zevende jaar niet op bezoek gaan bij
leerlingen van de tweede graad, 5de of 6de jaar en
omgekeerd.
Iedere interne heeft eigen schoonmaakgerei bij. Dit bestaat
uit een emmer, dweil, borstel, trekker, zeemlap, schuursponsje
en schoonmaakproduct. Let wel, producten, op basis van bleekwater of andere
schadelijke producten, mogen niet gebruikt worden op internaat. Er wordt
schoongemaakt op het tijdstip dat je begeleider jou aangeeft.
Afval wordt op de kamer gesorteerd. Je gebruikt een vuilniszakje in het vuilnisbakje.
Houd de toiletten en de douches netjes. Werp niets in het toilet dat verstopping kan
veroorzaken. Gebruik de vuilnisbakjes.
Onvoorzichtig gebruik van deodorant, producten met aceton e.d., houden risico’s
in voor de gezondheid. Neem je verantwoordelijkheid en gebruik deze zaken enkel
waarvoor ze dienen!
Bij het begin van het schooljaar wordt een formulier ingevuld met de staat van de
kamer. Op het einde van het schooljaar wordt aan de hand van dat formulier
nagekeken of alles nog in orde is. Beschadigingen worden aangerekend.
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Douches
Per gang zijn er voldoende douches aanwezig. We vragen dat je je aan de
openingsuren houdt ( zie infoblad douches).

Veiligheid
In het kader van de veiligheid treft het internaat maatregelen betreffende
brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Zij brengt veilige elektrische
installaties aan. Zij zorgt voor EHBO-voorzieningen. Het spreekt voor zich dat je deze
inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de veiligheid op het internaat te
bevorderen. Het internaat doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden
en op te sporen. Het is echter eenieders taak om deze te signaleren.
Op diverse plaatsen vind je brandhaspels en blustoestellen. Zorg ervoor dat ze
operationeel blijven. In de loop van het jaar houden we enkele brandoefeningen.
Neem die ernstig.
Om veiligheidsredenen zijn enkel originele en goedgekeurde opladers voor de GSM
en laptop toegestaan. Dit geldt ook bij gebruik van een verlengkabel/contactdoos of
andere elektrische toestellen.

Nooduitgangen
Bestudeer het evacuatieplan. Een aantal deuren gaan automatisch dicht bij
stroomonderbreking of noodgevallen. Je kan ze openduwen om weg te vluchten.
Bekijk vooraf de nooduitgangen. Een aantal keer per jaar worden er ook
evacuatieoefeningen gehouden.

Vestiaire (locker)
De leerlingen hebben verplicht een vestiaire en locker op school om hun materiaal in
op te bergen. Overdag is het internaat altijd gesloten. Je kunt dus niet naar het
internaat komen als je iets vergeten bent. Laat je messenset altijd in je vestiaire op
school.

Maaltijden
Je neemt het ontbijt op het internaat. In de ontbijtruimte zorg
je voor een rustige sfeer. Er wordt geen eten meegenomen
vanuit de ontbijtruimte. Je neemt ook geen bestek mee uit de
ontbijtruimte. Het avondmaal gaat door in de bistro op school.
Er worden dagelijks verschillende soorten brood, groenten,
beleg en fruit aangeboden. Op woensdag serveren we als
extra soep en op donderdag een warme snack.
Om het klaarzetten en afruimen vlot te laten verlopen, vragen we een helpende hand
van de internen. Er is voor de internen af en toe verzorgde dienst. Je gaat dan eten in
restaurantstijl in De Bark.

Post
Je binnenkomende post wordt door de opvoeder bij het aankomen bezorgd.
Uitgaande post kun je afgeven aan de receptie van Stuvenberghe. Postzegels kun je
daar kopen.
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Problemen
Als je problemen hebt, wacht dan niet te lang om bij de opvoeder langs te gaan. Zij
zijn er om jou te helpen. Je kan voor persoonlijke problemen of studietips, ook op
school terecht bij de leerlingenbegeleider en de opvoeders.

Roken
Roken is op elk moment en op iedere plaats ten strengste
verboden. Er wordt streng opgetreden bij het niet naleven van
dit rookreglement. Wie eenmaal betrapt wordt op roken, wordt
een week van het internaat geschorst. Wie een tweede maal
betrapt wordt, wordt definitief uit het internaat gezet. Ook het
roken van elektronische sigaretten is niet toegestaan en wordt
op dezelfde manier gesanctioneerd. Je laat geen kaarsen of wierookstokjes op de
kamer branden.

Medicatie
Niet-voorschriftplichtige medicatie (Dalfalgan, Perdolan, …) laat je thuis. Medicatie,
van welke aard ook, wordt nooit doorgegeven aan medeleerlingen. Er wordt geen
medicatie gegeven vanuit het internaat.

Weekend
Iedere vrijdagochtend, zorg je dat je je kamer netjes achterlaat voor het weekend.
Doe alle lichten uit en vergeet de ramen en deur niet te sluiten. Op vrijdag morgen
sluit de Veste om 08.30 uur en blijft voor de rest van het weekend dicht. Je neemt dus
op vrijdagmorgen je valies mee naar school. Ook tijdens de vakanties is het internaat
gesloten. Op maandagmorgen is De Veste gesloten, je gaat rechtstreeks naar school.

Foto- en filmopnames, Privacy
Zoals op alle privédomeinen is het op onze school en het
internaat niet toegestaan – op welke wijze dan ook – foto’s te
nemen, filmopnamen te maken of live te gaan zonder
voorafgaande toestemming van de betrokken persoon. Het
internaat volgt het beleid van de school inzake de privacy
wetgeving (cf. het schoolreglement).

Checklist












Lakens, dekens of donsdeken
(Ondoorlaatbare) matrasbeschermer
Hoofdkussen
Toiletgerief
Kamer- of badjas
Pantoffels/slippers
Elementair poetsgerief voor het onderhoud van de
kamer en het sanitair (eventueel ook dweil en trekker)
Anti-mug apparaatje
Vuilnisbakje
Decoratiemateriaal
De bestelde handboeken

+ Bijlage: blad ter ondertekening van de ouders en de intern (gedateerd, gelezen
en voor akkoord verklaard

