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Sint-michielinternaten
op eigen benen

Word beresterk op 
Internaat Zuid!

BERESTE
RK
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Internaat, iets voor jou?
Waarom kiezen voor internaat?
Jongeren en ouders kiezen om diverse redenen voor een internaat. Vaak is de afstand van school naar huis te groot of te gevaarlijk om elke dag 
heen en terug te rijden. Anderen hebben een persoonlijke motivatie of omdat familieleden zelf vroeger op internaat verbleven. Familiale of sociale 
omstandigheden kunnen eveneens een rol spelen om op internaat te gaan. Een gesprek bij de inschrijving kan alvast jouw situatie verduidelijken.

Er verblijven een 150-tal internen in Internaat Zuid (alle jongens en meisjes uit de Scholengroep Sint-Michiel: KSR, VABI, VTI, VMS, Burgerschool, 
Broederschool en Onze Jeugd). Onze internen komen uit alle hoeken van Vlaanderen, van het verre Kalmthout tot uit Roeselare zelf.

Een aanpassing?
Natuurlijk zorgt het leven op internaat voor enige aanpassing, zeker voor de eerstejaars. Elk jaar verwelkomen we een 50-tal nieuwe internen, van 
het 1e tot 7e jaar ! De ene leerling past zich al wat vlott er aan dan de andere, maar dankzij onze professionele gangwerking, met vaste opvoeders, 
overbruggen we samen de aanpassingsprobleempjes.

Contact met thuis is tijdens de week na afspraak mogelijk. Een telefoontje met de verantwoordelijke kan altijd. Wekelijks informeren we alle ouders 
via Smartschool als heen-en-weer communicatie.

Ons traditioneel ouderfeest staat steeds gepland eind oktober.

Welkom
Beste toekomstige intern en ouders

Ons internaat, jouw thuis op school. Het internaat is een mooie wereld op zich, de plaats waar we tijdens de schoolweek wonen, eten, leven en 
vrienden maken. Voor heel wat jongens en meisjes is het internaat één van de mooiste ervaringen uit hun jeugd. Wekelijks leef je samen met 
leeft ijdsgenoten, van ‘s morgens tot ’s avonds, in een groepssfeer. Ons internaat biedt alle kansen om te leren ‘samen-leven’. We rekenen op jouw 
gedrevenheid, openheid, vertrouwen en zelfdiscipline.

Samen bouwen we een echte ‘thuis’ en een aangename leefgemeenschap van en voor jonge mensen. 
We staan klaar om jou wegwijs te maken en maken graag tijd voor een individueel gesprek of een bezoek.

Samen groeien naar zelfstandigheid
Op een Sint-Michielinternaat staat een leerling op eigen benen, maar nooit alleen. Op drie campussen - Noord, Oost 
en Zuid - leven jongens en meisjes in een context waarin ze stapsgewijs werken aan zelfstandigheid.
Studie en structuur wisselen elkaar af met een boeiende jongerencommunity en met aandacht voor zorg en 
persoonlijkheid. Het leven op internaat vormt de harmonie tussen ‘thuis komen’ en ‘zelf je weg gaan’.
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De dagindeling

In het begin is het wat aanpassen aan het leven in groep, 
de regels leren kennen...Maar als snel ben je de structuur 
gewoon en heb je ‘s avonds extra tijd om te sporten en/of te 
studeren...of gewoon te “chillen”... 
- Jan

“

“
16u45 Vieruurtje

17u30 Studie in de studiezalen.
Kamerstudie vanaf het 4de jaar tot 18u45.

NAMIDDAG

06u30 Opstaan, mogelijkheid om te douchen.

07u10
07u20
07u30

Een heerlijk ontbijt staat klaar.

08u15 Het internaat sluit.

OCHTEND

18u30 Avondmaal

18u45 Ontspanning: tv-kijken, sporten, fi tnessen, 
gezellig samen-zijn met vrienden.

19u15
Extra verplichte studie voor onze theoretische 
richtingen of vrijwilligersstudie en diverse 
ontspanningsmogelijkheden.

20u00 Mogelijkheid om te douchen en/of naar 
de eigen kamer/gang te gaan

20u45 Iedereen wordt verwacht op de eigen kamer/gang

21u30 Slaap zacht 1ste en 2de jaars

21u45 Slaap zacht 3de en 4de jaars + nachtstilte

v.a.
22u00

Slaap zacht 5de, 6de en 7de jaars

AVOND
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Wat extra info:
• Kiezen voor een internaat is zich engageren om 

een volledig schooljaar in groep samen te leven. 
Wie gedurende het schooljaar het internaat wil 
verlaten, moet eerst een gesprek hebben met de 
internaatsverantwoordelijke.

• Wie lid is van een sport- of hobbyclub, kan dit 
wekelijks 1 tot 2x / week gerust verderzett en ! Je 
maakt hiervoor een afspraak met de beheerder, 
je ouders & de vereniging.

• Bij defi nitieve inschrijving gaan de ouders én de 
intern akkoord met het internaatsreglement. 

• De inrichting van de kamers gebeurt steeds in 
de laatste week van augustus.

Wat breng je mee?
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Contact
Heb je nog vragen of wens je een afspraak te maken:

Internaat Zuid
Zuidstraat 27
8800 Roeselare

 051 26 47 38

  internaatzuid@sint-michiel.be

  www.internaatzuid.be

Internaatsverantwoordelijke dhr. G. Corveleyn: 
guy.corveleyn@sint-michiel.be

Kostprijs

Inschrijvingen
Vanaf trimester 2 kan er worden ingeschreven voor het nieuwe 
schooljaar. Een inschrijving is een engagement voor het hele schooljaar. 

Inschrijven kan tijdens de info- en opendeurdagen, na telefonische 
afspraak of via onze website:

 051 26 47 38 

  www.internaatzuid.be

Kinderen ten laste Jaartotaal 2019-2020

1-2 € 2870

3 € 2820

4 € 2750

5 € 2720

Wat kost het verblijf op internaat?
De vermelde kostprijs bevat logies, maaltijden en de begeleiding. De prijs wordt geïndividualiseerd en is afhankelijk van een aantal factoren  
(bv. de dagschool, wekelijkse stages, kinderen ten laste...).  Er is een bijkomende vermindering van 7% voor broers of zussen op de internaten van  
Sint-Michiel. De maandelijkse factuur wordt voor het begin van de maand met de post en via mail gestuurd en wordt op basis van de effectieve 
aanwezigheidsdagen berekend. De betaling gebeurt via domiciliëring. De intekening voor het zondagavondinternaat (kostprijs: € 350/jaar) gebeurt bij 
inschrijving en is gelimiteerd in aantal.
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SCHOLENGROEP SINT-MICHIEL
 Kattenstraat 33 - 8800 ROESELARE 

  051 62 12 00     info@sint-michiel.be

sint-michielinternaten.be

Voor alle jongens en meisjes uit de Burgerschool, Broederschool,  
Klein Seminarie, VABI, VMS en VTI. 

Zuidstraat 27
8800 Roeselare

051 26 47 38
internaatzuid@sint-michiel.be

www.internaatzuid.be


