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‘t Voorwoord 

Van onze  

internaatsverantwoordelijke 

Dhr. Corveleyn Guy 
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Met vriendelijke groeten 

 Beste ouder(s), internen, 

Alweer is een schooljaar voorbij ; een he e l 
speciaal schooljaar !  Door de corona-
maatregelen dienden we op internaat een 
volledig schooljaar in bubbels door te maken… 
een gemis van vrienden, een gemis aan 
gemengde activiteiten, een gemis aan sociale 
contacten, aan buitenactiviteiten…. 

Ook voor sommige internen, voor collega’s een 
tijd van verdriet… omwille van het verlies van 
een dierbare, een opa, een oma, een vriend… 

Alle opvoeders en ikzelf hopen op een “normale” 
opstart van het nieuw internaatsjaar met een 
groot aantal nieuwe inschrijvingen; het internaat 
begint binnenkort met een wachtlijst ! 

We wensen iedereen een deugddoende en 
welverdiende vakantie toe !! 

 Tot 1 september ! 
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GANGFOTO  W2 

GANGFOTO’S INTERNAAT ZUID 
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GANGFOTO W1 
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 GANGFOTO W4 

GANGFOTO CK 



 

 
 

 

GANGFOTO G3 

GANGFOTO  G4  
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Interview met de vaste waarde dhr. Monteyne 

en de nieuwe kracht mevr. Debruyne 

Meneer Monteyne, je bent sinds dit schooljaar ons team komen versterken, maar dit is 
niet jouw 1ste jaar hier? Kan je hier iets meer over vertellen (over je werkervaringen)? 

Ik ben hier gestart in het schooljaar 2002-2003. Het was het tweede jaar van de richting 
Dierenzorg en het internaat was enorm aan het groeien. Ik vormde samen een team met de 
volgende collega’s: Tony Meersman, Paul De Lie, Pol Goethals, Joke Burggraeve, Wendy Minne, 
Koen Baekelandt en Frederik Deprez. Het internaat bleef nog wat groeien en op onze top hadden 
we 220 internen (zonder de internen van het college dan nog meegerekend…) 

Ik kan veel vertellen over die eerste jaren. Veel herinneringen, veel goede maar ook momenten die 
heel wat van een opvoeder vragen. Iets wat het meest veranderd is, is het opvoedersteam. 

Hoe heb jij de coronacrisis doormaakt, ervaren? 

Angstig, onder de indruk, soms blij, onbegrip, thuis, lockdown, zelf brood bakken, schilderen, gitaar, 
…. In de lockdown ben ik ook beginnen met schilderen. 

Wat zijn je hobby's? 

Muziek is mijn grootste hobby. Ik maak zelf muziek en geef ook nog gitaarles. Verder ben ik een 
ninetiesman. Rock en hardrock genieten mijn voorkeur. Ik groeide op met Nirvana, Therapy?, 
Weezer en Smashing Pumpkins. De seventies zijn ook nooit ver weg bij mijn favoriete platen: Pink 
Floyd en Neil Young zijn vaste waarden.Ik kan evengoed ook genieten van hiphop en jazz. Een 
brede smaak, aangepast aan het juiste moment. 

Een tip, quote, levensles die je wilt meegeven met de internen? 

Up the irons! 

 

 

Dag mevrouw Debruyne, jij bent sinds kort ons team komen versterken, vertel eens wat meer over 
uzelf! 

Hallo allemaal, ik ben mevrouw Debruyne, 25 jaar oud en ik vervang mevr. Provoost op de G3 die in 
zwangerschapsverlof is. Ik werk op het internaat sinds 31 mei tot en met oktober, volgend 
schooljaar. Wat ik tot nu toe het leukste vind op internaat is de variatie. Er valt altijd wel iets te 
beleven op het internaat. 

Dit is wel niet mijn 1ste werkervaring. Voordien zat ik in de 
personeelsdienst bij Van Marcke. Dat was wel een heel andere 
sector dan de sector waar ik nu in zit. Dit komt omdat ik ASO 
Economie moderne talen in het Spes Nostra te Kuurne heb 
gestudeerd. Daarna ben ik verder in die richting gegaan en heb in 
het hoger voor Office management (optie HR) in de VIVES te 
Kortrijk gekozen. Om mijn studenten carrière helemaal af te 
sluiten heb ik nog een lerarenopleiding gevolgd. Zo ben ik dan 
hier terechtgekomen op het internaat. 
Verder naast het werken zijn mijn hobby’s: skeeleren, zwemmen, dansen en reizen. De verste landen 
waren Tanzania, Thailand, Jordanië, en de Balkan landen. Hopelijk is corona snel voorbij zodat ik 
weer naar verre landen kan gaan. Verder is mijn idool Tom Waes, hem vind ik wel een toffe peer! 
Mijn favoriet eten is ook kaas, ik zou op alles kaas kunnen smijten. 

 
Ten slotte wil ik nog 1 boodschap meegeven met de internen: ik ben benieuwd jullie allemaal te 
leren kennen. Steeds welkom bij mij voor een leuke babbel! 
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ACTIVITEITEN  OP WOENSDAG ! 
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Andreas en Simon, 18 jaar, CK 
 
Wat was je studierichting verloop?   
BSO Landbouw (we hadden iets te weinig pluimvee en liever wat meer 
bedrijfsbezoeken gehad)  

 
Wat is het mooiste moment dat je hebt meegemaakt op internaat?   
Enkele jaren terug op woensdagnamiddag naar Plopsaland (daar hebben we vooral veel 
op de bus gelachen)  

 

Ervaren internen aan het woord 

Jammer genoeg moeten we afscheid nemen van de 6des en 

7des. Elk gaan ze hun eigen weg, de ene gaat werken, de andere 

gaat verder studeren en iemand anders neemt een sabbat jaar. 

Voor sommigen is het leven zonder internaat ondenkbaar 

geworden. Een goeie reden om hen eens te vragen wat ze 

hebben opgestoken van het internaat. 
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Wie was je favoriete opvoeder? Mr. Meulemeester ( We konden af en toe iets 
mispeuteren)  

 
Minder leuke anekdote over/met een opvoeder? De verzameling aan bezoeken 
op het bureau van Mr. Corveleyn) 
  
Wat ga je nooit meer vergeten van je jaren hier op het internaat? De variatie 
aan maaltijden.  
 
Welk jaar was het leukste en waarom? Het laatste jaar, we hadden bijna nooit  
school!  

 
Wat heb je geleerd hier op internaat? Op je tanden bijten als het moet!  

 
Zijn er grote veranderingen gebeurd op internaat volgens jou? Zoja, wat? Het 
eten is veel verbeterd. 

 
Zijn er zaken die je liever zou zien veranderen van het internaat?  Als zesde 
jaar meer vrijheid verkrijgen.  

 
Vind je het jammer dat je je internaat carrière hebt moeten afsluiten in een 
coronajaar? Ja en Neen, veel thuis maar toch ook veel zaken moeten missen op 
internaat (nu we eens de oudsten waren!)  
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 Ruben D, 19 jaar, W1 

Wat was je studierichting verloop? de 1ste 2 jaar zat ik in het VABI, daarna heb 
ik gekozen om naar Onze Jeugd te gaan voor dierenzorg te studeren. 

Wat is het mooiste moment dat je hebt meegemaakt op internaat?  Alle 
activiteiten doorheen de jaren. 

Leukste activiteit? Galabal, toen kon ik feesten met 
mijn vrienden. 

Wie was je favoriete opvoeder? Dhr De witte, ik had 
hem 4 v d 6 op het internaat als opvoeder. 

 

Wat ga je nooit meer vergeten van je jaren hier op 
het internaat? de onvergetelijke momenten met mijn 
vrienden en de opvoeders 

Welk jaar was het leukste en waarom?  Alle jaren 
vond ik even leuk, omdat met gewoon aangenaam is 
voor op internaat te zijn bij je vrienden 

 

Wat heb je geleerd hier op internaat? 
zelfstandigheid  

Zijn er grote veranderingen gebeurd op internaat volgens jou? Zoja, 
wat?  Vroeger mocht je nog op de kamer van iemand anders. Nu mag dit niet meer 

Zijn er zaken die je liever zou zien veranderen van het internaat?  Ja, de 
internen meer vrijheid geven. 

Vind je het jammer dat je je internaat carrière hebt moeten afsluiten in een 
coronajaar? Ja, hier op internaat was ik samen met vrienden; 

 

Wat zijn de toekomstplannen? Toekomstplannen heb ik nog niet echt, ik leef dag 
per dag. We zien wel wat de toekomst brengt. 

Heb je nog tips of quotes die je wilt meegeven met de andere internen? Geniet 

van je tijd op school en internaat, ook al is het soms moeilijk. Alles komt 

uiteindelijk wel goed. Tegen dat je het weet is het gedaan met je studentenleven. 



 

Kimberly en Justine, 18 en 17 jaar, G4 

Wat was je studierichting verloop? 

K: Dierenzorg 

J: Landbouw 

Wat is het mooiste moment dat je hebt meegemaakt op internaat? 

De vele uren waarin we samen films/series keken, elkaar leren kennen 

Leukste activiteit? 

Lasershooting, plopsaland, bellewaerde 

Wie was je favoriete opvoeder? 

Mevrouw Soenen 

Wat ga je nooit meer vergeten van je jaren hier op het internaat? 

De vriendschap tussen ons en onze vriendenkring. 

Welk jaar was het leukste en waarom? 

Het derde middelbaar, We waren de enigste meisjes van ons jaar. We 
sliepen toen op de gang met het 1ste en het 2de middelbaar. Deze 
moeten vroeger gaan slapen waardoor we de zithoek voor ons alleen 

hadden. We kregen ook iets 
meer vrijheid dan de 
anderen. 
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Wat heb je geleerd hier op internaat? 

Zelf eten opwarmen, vermijden om op foto’s te staan :) 

Zijn er grote veranderingen gebeurd op internaat volgens jou? Zoja, 
wat? 

Het veranderen van gang (van G3 terug naar G4). Het weggaan en 

bijkomen van opvoeders. 

Zijn er zaken die je liever zou zien veranderen van het internaat? 

Het eten :) 

Vind je het jammer dat je je internaat carrière hebt moeten 
afsluiten in een coronajaar? 

We vonden het niet erg om week om week naar school te moeten, maar 
we vonden het wel jammer dat we minder activiteiten konden doen. 

Wat zijn de toekomstplannen? 

K: Verder studeren voor een bachelor dierenzorg aan de hoge school 
vives. 

J: Verder studeren voor leerkracht biologie en aardrijkskunde aan de 
hoge school vives. 

Heb je nog tips of quotes die je wilt meegeven met de andere 
internen? 

Maak veel plezier en goede 
vrienden. Beter 1 goede vriend 
dan 10 valse vrienden. 



 

 

 

 

Paaswedstrijd 

Voor de paasvakantie  organiseerde Internaat Zuid een wedstrijd. De 
wedstrijdvraag was: hoeveel paaseieren zitten er in de zak? Wie er het 

dichtst bij het aantal zat, kreeg dan als prijs de volledige inhoud! Liefst 
64 internen en opvoeders waagden hun kans. Slechts 1 iemand slaagde 
erin om er klop op te zitten. De winnaar was… Lennert van de W1. Hij 

zei dat er 40 eieren in de zak zaten. Lisette  van de G3 eindigde op de 
2de plaats met 39 eieren. De rest van de internen en opvoeders zaten 

er toch 5 of meer van af…  

 

Een dikke proficiat aan Lennert en 

bedankt aan alle deelnemers! Waag 
volgend schooljaar opnieuw je kans! 
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 Zoals jaarlijks de personeelsbedanking traditie is, hebben we het dit jaar net 
iets anders ingericht. We hebben alles buiten ingericht om toch corona proof 

het poets/keuken en werkpersoneel eens in de bloemetjes te zetten. De 
internen van de internaatsraad van het 1ste en 2de jaar hebben een luxe 

pannenkoek gemaakt, dit met vers fruit/ijs en chocoladesaus.  
 

Ook kon een bedankingsspeech niet ontbreken. Onze voorzitter ‘Louis’ van 
de internaatsraad samen met zijn handlanger Rene , nam dit onder zijn 

vleugels. Alvast bedankt aan iedereen die helpt om het internaat te voorzien 
van de dagdagelijkse behoeften! 

Personeelsbedanking 
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 Red Devil Day 
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Ook internaat zuid stond 
achter onze rode duivels 
tijdens het EK voetbal!! In 
verschillende bubbels 
volgden we ze op groot 
scherm!! 

We hebben al de groepsfase 
overleeft. Nu wachten de 
1/16 finales op ons. Tegen 
wie we spelen is nog niet 
bekend.  

Hoever zullen we geraken in 
dit tornooi? We duimen 
samen op de finale (en die 
winnen uiteraard)!!! 
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WHAT DO YOU SEE? 



 

Na een moeilijk en vooral vreemd schooljaar nemen wij 

afscheid. Zo wensen wij alle schoolverlaters veel geluk in hun 

toekomstige carrière! Aan allen die afgestudeerd zijn, 

Proficiat! 

Aan allen die nog niet afgestudeerd zijn, ook … 

 

 

 

 

 

Proficiat! 

 

t’ Zuiderse Crew 
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THIS IS THE END 

 


