
 

  

  Welkom gasten! 

DE VESTE 
5de jaar 
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RESIDENTIE DE VESTE 

KOMVEST 34 

8000 BRUGGE 

0470 46 52 40 

 

WELKOM! 

 
Beste ouder, beste intern 

 

Van harte welkom op ons internaat! We zijn blij dat je gekozen hebt 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 

 

Elise Naveau: opvoeder internaat De Veste 

 

Yoni Heemans: opvoeder internaat De Veste en internaat De Polders 

 

 

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.  
 

 

Mochten er nog eventuele vragen zijn, dan kan je ten allen tijde bij ons aankloppen. 

 

Veel succes! 

Het internaat team 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 RESIDENTIE DE VESTE – KOMVEST 34, 8000 BRUGGE 

Inschrijvingsvoorwaarden Internaat Hotel – en Toerismeschool Spermalie  

schooljaar 2022 - 2023 

 

1. De ouders schrijven hun zoon in in het Internaat VZW SKOBO – internaat De Veste 

voor het schooljaar 2022 - 2023. 

2. Deze overeenkomst geldt van 1 september 2022 tot 30 juni 2023. 

3. De ouders verklaren kennis te hebben genomen van het pedagogisch project, 

de leefregels en de inschrijving - en betalingsvoorwaarden voor het schooljaar 

2022 - 2023 en verklaren zich ermee akkoord.  

4. Deze overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd wanneer een einde wordt 

gesteld aan de inschrijving van de intern als regelmatige leerling in Hotel – en 

Toerismeschool Spermalie. De overeenkomst wordt eveneens van rechtswege 

beëindigd wanneer de intern na een tuchtprocedure conform het 

internaatreglement definitief zou worden uitgesloten. 

5. Alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen 

worden behandeld door de rechtbanken bevoegd voor het rechtsgebied 

waarin de zetel van het internaat bestuur gelegen is. 
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Betalingsvoorwaarden Internaat Hotel – en Toerismeschool Spermalie  

schooljaar 2022 – 2023 

 

1. Kostgeld 

De kosten van het internaat verschillen per leeftijdscategorie, type internaat… De 

inschrijving geldt voor de duur van één schooljaar, van 1 september tot 30 juni. 

 

Deze prijs omvat: 

- de huisvesting in een eigen kamer inclusief al de nutsvoorzieningen die hierbij 

horen (maandag tot vrijdag) 

- eventuele vervoer van en naar internaat (bus) 

- pedagogische begeleiding 

- permanentie tijdens de nacht 

- het onderhoud van de gemeenschappelijke infrastructuur 

- internet 

- de maaltijden (ontbijt, middagmaal en avondmaal) 

 

Eventueel zakgeld voor versnaperingen, de extra internaatuitstappen (sport- en 

ontspanningsactiviteiten) en buitengewone kosten (dokter, geneesmiddelen, 

beschadigingen…) zijn niet inbegrepen in het kostgeld en worden apart verrekend.  

 

2. Betalingswijze 

Internen ontvangen telkens twee rekeningen: één voor het internaat en één voor de 

overige schoolkosten. De totale prijs op jaarbasis, wordt voor het gemak van de 

betaling, gedeeld door vijf, zodat u vijfmaal een gelijke rekening krijgt opgestuurd 

gespreid over het schooljaar: telkens voor de aanvang van een vakantie (herfst-, 

kerst-, krokus-, paas – en grote vakantie). In geval van inschrijving in de loop van een 

periode is het kostgeld slechts verschuldigd vanaf de datum van aanwezigheid van 

de leerling in het internaat. 

 

De factuur dient betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum. 

 

3. Waarborg 

Als waarborg wordt €50 aangerekend. Deze waarborgsom wordt vanaf de 

ontvangst van de kamersleutel of kamerkaart bekeken als borg.  Dit dient dus als 

waarborg voor o.a. het vergoeden van kleine beschadigingen, verlies van sleutel…  

Wanneer er een firma moet ingeschakeld worden om herstellingen uit te voeren 

omwille van grotere beschadigingen toegebracht door de intern, zullen de 

factuurkosten doorgerekend worden via de internaatrekening. 

 

4. Overzicht kosten 

50 euro waarborg 

Overzicht periodieke betalingen – vijfmaal per schooljaar. (De tarieven worden aan de 

index gekoppeld en vermelden de prijzen per periode.) 
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RESTAURANT EN KEUKEN     TOERISME   

    internen externen       internen externen 

1B* J/M 605 262  1AT* J/M 605 262 

2B* J/M 605 262  2 AT* J/M 605 262 

3RK* J/M 605 262  3TO/3OR* J/M 605 262 

4RK* J/M 605 262  4TO/4OR** J/M 574 232 

5RK* J 589 259  5TO** J 574 232 

  M 607 259    M 592 232 

6RK*** J 571 273  6TO** J 557 232 

  M 589 273    M 575 232 

            

         HOSPITALITY (EVENTS)   

HORECA        internen externen 

    internen externen  5HY** J 574 232 

1A* J/M 605 262    M 592 232 

2A* J/M 605 262  6HY** J 557 232 

3HO* J/M 605 262    M 575 232 

4HO** J/M 574 232      

5HO** J 562 232  SPECIALISATIEJAREN   

  M 580 232       internen externen 

6HO** J 561 255  7HL** J 557 232 

  M 579 255    M 575 232 

     7BT** J 557 248 

       M 575 248 

TAAL EN COMMUNICATIE   

    internen externen 

3TC* J/M 605 262 

4TC** J/M 574 232 

 

*  Deze leerlingen blijven op vrijdagmiddag op school eten.  Het middagmaal is verrekend 

in de prijs.         

** Deze leerlingen mogen op vrijdagmiddag op school eten.  Daarvoor betalen zij € 31extra 

per periode.         

*** Deze leerlingen blijven om de 2 weken op vrijdagmiddag op school eten en betalen €15.5 

per periode. 
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5. Kortingen 

Internen verkrijgen een korting per periode vanaf: 

- 3 kinderen ten laste: € 6,00 

- 4 kinderen ten laste: € 11,50 

- 5 kinderen ten laste: € 17,00 

- 6 kinderen ten laste: € 23,00 

- Voor de internen tot 14 jaar wordt een fiscaal attest opgemaakt van betaalde kostgelden 

voor belastingvermindering. 

 

6. Schade 

Bij eventuele materiële schade en verlies van sleutel wordt het bedrag afgehouden van de 

waarborg.  Bij eventuele verhuis van kamer wordt telkens de plaatsbeschrijving ondertekend. 

 

Niet-limitatieve lijst van de kostprijs  

Sleutel  20 euro 

Lichtschakelaar  20 euro 

Slot en/of raamhaspel 25 euro 

Stopcontact 25 euro 

Spiegels 25 euro 

Armatuur verlichting  35 euro 

Deurklink 35 euro 

Kraan wastafel 60 euro 

Kastdeur 100 euro 

Externe firma inschakelen voor herstellingen Factuurkosten worden doorgerekend 

 

7. Aankomst op zondag (onder voorbehoud) 

Bij uitzondering is het mogelijk om reeds op zondagavond te overnachten. De kostprijs is 

berekend op een minimum aantal aanvragen, rekening houdend met de personeels- en 

energiekosten en het ontbijt. De prijs per periode bedraagt  € 116 (vijfmaal per schooljaar). 

 

8. Afwezigheid wegens ziekte, tucht e.a. 

Voor een ononderbroken periode van afwezigheid wegens ziekte worden de maaltijden 

terug betaald, op voorwaarde dat de afwezigheid minimum twee opeenvolgende 

schoolweken betreft en een medisch getuigschrift wordt afgegeven aan de beheerder. Het 

bedrag voor deze afwezigheid wordt in mindering gebracht op de rekening van de 

volgende factuur of teruggestort bij het einde van het schooljaar. De huur van de kamer 

wordt niet verrekend. 

Bij een gewapend conflict, pandemie of andere gezondheidscrisis beslist het bestuur van het 

internaat welk bedrag verschuldigd blijft. 
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Voor 5de, 6de en 7de jaren wordt rekening gehouden met de stageperiode: minkost voor de 

maaltijden die je niet op school neemt, meerkost voor de stage-organisatie administratie, 

bezoeken...). Voor de 6de en 7 jaren wordt ook de meerkost voor de GIP-organisatie (vb. 

ontvangst juryleden) verrekend. Bij uitschrijving van het internaat, tijdens het lopende 

schooljaar als gevolg van een eigen beslissing van de intern, zijn ouders of wettelijke 

vertegenwoordigers, wordt een verbrekingsvergoeding van 250 euro aangerekend. 

Bij tijdelijke uitsluiting van het internaat, omwille van een tuchtmaatregel, worden enkel de 

maaltijden in mindering gebracht. 

 

9. Niemand wordt zomaar (her)ingeschreven 

Een intern kan in volgende gevallen niet toegelaten worden tot het internaat: 

- niet toegelaten worden op school 

- niet toegelaten worden omdat de kostgelden van het voorafgaande schooljaar niet of 

niet volledig betaald zijn 

- niet toelaten van een intern die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar 

definitief uitgesloten werd uit het internaat 

- wegens een niet-akkoordverklaring met een (gewijzigd) internaatreglement 

 

10.  Procedure betaling 

We gaan ervan uit dat de betalingen vlot zullen verlopen. 

Bij een niet-betaling zullen we in eerste instantie de betrokken ouders trachten telefonisch te 

contacteren en vragen naar de reden van niet-betaling. Bij betalingsproblemen kan in 

overleg met de afgevaardigde van het internaat bestuur een afbetalingsplan opgesteld 

worden. 

 

Al onze rekeningen moeten betaald zijn binnen de 14 dagen na de factuurdatum. 

Rekeningen die 

niet op de vervaldag betaald zijn, brengen van rechtswege en zonder vereiste van 

voorafgaandelijke aanmaning een intrest op aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 6 

procent 

vanaf de dag volgende op vervaldag van de factuur tot aan de dag van betaling. Indien 

de rekening niet op de vervaldag betaald is, wordt het factuurbedrag van rechtswege en 

zonder vereiste van voorafgaandelijke aanmaning verhoogd met een schadevergoeding 

die 10% van de hoofdsom bedraagt. In het geval u recht zou hebben op een teruggave van 

gelden, verbindt de school zich ertoe binnen de 14 dagen na vaststelling van het recht op 

teruggave terug te betalen, bij gebreke waaraan het bedrag verhoogd wordt met de 

intrestvoet en het schadebeding zoals hierboven opgenomen. Voor alle geschillen zijn de 

rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd. 

 

Indien een achterstand van 2 maand kostgeld opgelopen wordt, behoudt het bestuur van 

het internaat zich het recht om de interne leerling uit het internaat te verwijderen. 

 

11. Voor wie het internaat verlaat in de loop van het schooljaar 

De inschrijving is een engagement voor het volledige schooljaar. 

 

Verlaat je definitief het internaat en is dit je eigen beslissing of die van je ouder(s) of voogd, 

dan dien je aan de beheerder 5 dagen op voorhand een schriftelijke bevestiging tot 

uitschrijving te overhandigen. Deze schriftelijke bevestiging moet worden ondertekend door 

een ouder of voogd. Het document moet ook de officiële datum van uitschrijving bevatten, 

eventueel met vermelding van de motivering. 
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Bij uitschrijving, tijdens het lopende schooljaar als gevolg van een eigen beslissing van de 

intern, zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers, wordt een verbrekingsvergoeding van 

250 euro aangerekend. 

 

Het inleveren van de kamersleutel of kamerkaart en ondertekening van de plaatsbeschrijving 

van de kamer (controle van de kamer),  bepaalt de datum van de afrekening. 

 

Het bestuur van het internaat behoudt zich het recht voor om kamers die nog niet 

leeggemaakt zijn twee weken na het verlaten van het internaat, zelf leeg te maken.  In dit 

geval zijn alle bezittingen verbeurd verklaard. 

 

12. Verantwoordelijkheid betalen kostgelden 

De ouders staan allebei in voor het geheel van de internaatrekening. Het internaat kan elk 

van beide ouders aanspreken voor het geheel van de verschuldigde som.  Ze verbinden er 

zich toe om de betalingen stipt uit te voeren binnen de gestelde termijnen. Daardoor zijn 

ouders, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

internaatrekening. Zolang die rekening niet volledig is betaald, blijven beide ouders elk het 

volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt 

hebben. 
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Pedagogisch project en leefregels Internaat Hotel – en Toerismeschool Spermalie  

schooljaar 2022 – 2023 

 

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 (5de jaar) 

Dagverloop 

- We staan op vanaf 07.00 uur. 

- Vanaf 07.35 uur. verzamel je in de rotonde ter hoogte van de receptie. Zorg 

ervoor dat je kamer er netjes bij ligt als je die verlaat. Sluit kamerdeur en vensters.  

Vervolgens vertrekken we naar school.  

- Vanaf 07.50 uur schuiven we aan voor het ontbijtbuffet in de bistro op school 

(ten laatste aanmelden om 08.00 uur). Het ontbijt is verplicht.  

- ’s Avonds blijf je om 17.00 uur op school waarna we je om17.20 uur het 

avondmaal neemt in de Bistro (verplicht). 

- Vanaf 17.45 uur vertrek je naar De Veste. De Veste is open vanaf 18.00 uur. Je 

komt er ten laatste aan om 18.20 uur. Wanneer er geen begeleider aan de 

receptie aanwezig is wacht je even. Je meldt je altijd aan bij aankomst. 

- Op woensdag heb je de kans om het internaat te verlaten tussen 17.45 uur en 

18.45 uur. 

- De verplichte studie start om 18.45 en duurt tot 20.15 uur. 

- Om 20.15 uur is er ontspanning. 

- Iedereen is om 22.00 uur op de eigen kamer. 

- Bedtijd is om 22.30 uur. Alle lichten zijn uit. Gsm en laptop liggen op jouw bureau. 

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. Voor de 5de jaars 

is dat tussen 18.00 en 18.15 uur (ten laatste). Gelieve bij afwezigheid van de begeleider 

even te wachten. Door activiteiten op school en in andere uitzonderlijke situaties 

waarbij je op een ander tijdstip aankomt op het internaat zoek je meteen de 

begeleider om je aan te melden. Dit geldt ook voor afmelden. 

Studietijd 

’s Avonds is er de nodige studietijd voorzien. Het is in je eigen belang dat deze tijd in 

alle rust kan benut worden. Tijdens de studie blijf je op je eigen kamer en er wordt 

geen uitleg gegeven aan elkaar, tenzij met toestemming van de begeleider. De 
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begeleider controleert af en toe de agenda en bij haar/hem kun je ook terecht voor 

een woordje uitleg. Muziek beluisteren kan maar mag niet hoorbaar zijn op de gang. 

 

Kledij 

Op het internaat, na de studie, 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 

Mits toestemming van de ouders, mag je 1x per week een 

buitenschoolse sportactiviteit beoefenen. Graag duidelijk 

overleg hierover met je begeleider. 

 

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. 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. 

Extra vrij uurtje 

Vijfde jaars kunnen op woensdag na de maaltijd in de bistro vertrekken om 17.45 uur 

en hebben mogelijkheid tot het nemen van een vrij uurtje buiten school tot 18.45 uur. 

Dit houdt in dat de internen van het 5de jaar zich ten laatste aanmelden op het 

internaat om 18.45 uur. Indien dit niet wordt gerespecteerd wordt het vrij uurtje tijdelijk 

ingehouden.  Let wel: Tijdens de proefwerken valt het vrij uurtje weg! 

Activiteiten 

Per trimester zijn er een aantal activiteiten gepland 

(strandwandeling, schaatsen, bowlen, bioscoop, 

internatenhappening, fuif, etc.). Die gaan door 

samen met de meisjes van dezelfde graad. Datum 

en kostprijs worden via smartschool meegedeeld. 

De kostprijs van deze activiteiten wordt via de 

schoolrekening aangerekend.  

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. Je ouders kunnen wel aanvragen 

om eens samen met je weg te gaan. In dit geval ben je ten laatste om  21.30 uur terug 

op het internaat. Dergelijke afwezigheid van het internaat moet een uitzondering 

blijven en wordt voordien aangevraagd. Een schriftelijke bevestiging van de ouders 

wordt overhandigd vóór het verlaten van het internaat. Internen krijgen geen 

toestemming om buiten de afgesproken uren het internaat te verlaten zonder de 
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ouders. De internen mogen aanzitten met hun ouders die komen eten in het 

didactisch restaurant Hoeve Cortvriendt. Vriend(inn)en zitten niet mee aan. 

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. Je gaat daar zelfstandig 

naar toe, de opvoeders gaan niet met je mee.  Indien je 

thuis moet uitzieken, wordt contact opgenomen met je 

ouders door het internaat. Je belt niet zelf. 

 

Toegankelijkheid 

Internaat De Veste is toegankelijk voor wie door omstandigheden (rolstoel, krukken…) 

minder mobiel is. Er is een lift beschikbaar. 

 

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. 

 

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. 
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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 vijfde jaar  niet op bezoek gaan bij 

leerlingen van de tweede graad, 6de of 7de 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. 

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. 
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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. 

 

Breng je graag een extra tussendoortje mee voor op de kamer, beperk je dan tot 

eetwaren die niet koel moeten bewaard worden en niet onderhevig zijn aan 

bederf. 

 

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. 

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. 
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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 ook 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.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


