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A. Voorwoord
Beste ouder of voogd
Beste intern

Van harte welkom op ons internaat! Wij zijn blij dat jullie gekozen hebben voor Internaat Zuid en
danken jullie voor het vertrouwen. We kijken uit naar een goede samenwerking. Daarom geven wij
jullie ook dit internaatsreglement.
Het internaatsreglement is een onderdeel van het ruimere opvoedingsproject dat de doelstellingen en
waarden beschrijft die het internaat in het opvoedings- en vormingsproces van de jongeren wil
bereiken. Het weerspiegelt de eigen internaatscultuur.
Als internen leren leven in de kleine samenleving die het internaat is, is dit een stap op weg naar hun
integratie in de ruimere samenleving. Het internaat zal de internen tonen wat dit samenleven inhoudt
en daarvoor een eigen ervaringsveld uitbouwen. Zo bouwt men aan een samenleving waarin respect
en gerechtigheid geen ijle woorden zijn, maar een pedagogische opdracht vormen, waarin alle
betrokkenen participeren (internen, ouders, internaat medewerkers, school, …).
Het internaatsreglement bestaat uit verschillende delen. Waaronder ons pedagogisch project, de
situering van het internaat als leergemeenschap en als opvoedings- en leefgemeenschap, maar ook de
bepalingen rond inschrijving. Daarnaast ook duiding bij onze regels en afspraken. Ten slotte vind je ook
ons sanctiebeleid en onze contactgegevens terug. Dit internaatsreglement werd overlegd tussen het
internaatsbestuur en het internaatsteam.
Wanneer men inschrijft op ons internaat, dan gaan de ouders en de intern akkoord met het volledige
internaatsreglement.

Veel succes!

Guy Corveleyn
Maxim Vermeersch
Internaatbeheerders
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B. Pedagogisch Project
1. Visie Internaat Zuid

"Groeien naar zelfstandigheid door samen te leren, te ontspannen en te leven binnen ons internaat
in een veilig en open klimaat met professionele pedagogische ondersteuning."
Samen leren betekent voor ons kansen krijgen en leren uit fouten. Het is belangrijk om op een ordelijke
manier zorg te dragen voor jezelf. Sociale vaardigheden worden aangescherpt door de interactie
tussen opvoeder en internen. De opvoeder ondersteunt je als coach dankzij de nauwe samenwerking
met de dagschool: van leren leren tot stimuleren.
Samen ontspannen betekent in een vaste structuur veel keuzevrijheid hebben. Er is ruimte voor rust
op de eigen gang, plezier tijdens de vele activiteiten en kans tot eigen initiatief. Bij ons kent iedereen
elkaar. Ons internaat heeft veel diversiteit. We zetten dan ook hard in op een positieve
groepsdynamiek waar vriendschappen ontstaan en in een huiselijke sfeer met elkaar kan worden
omgegaan.
In onze minimaatschappij leren we op een inclusieve manier samen leven in groep. We delen ons
gemengd internaat op in verschillende gangen met een vaste opvoeder. Onze opvoeders dragen met
hun voorbeeldfunctie belangrijke waarden en normen uit en leren de internen omgaan met
verschillen, intimiteit, hygiëne en zelfredzaamheid.
We zorgen voor omkadering door duidelijk te communiceren over onze regels en afspraken. We
bieden gelijke kansen en streven naar welbevinden. Als het even nodig is, zijn we een vangnet en
bieden we geborgenheid. Zo creëren we een veilig en open klimaat.
Wekelijks hebben de opvoeders een overlegmoment en zorgen ze voor een goede begeleidingsmix
tussen studiecoaching, ontspanning en opvoeding. De internaatbeheerder zorgt mee voor deze balans
en waakt over de draagkracht van ons onderwijsinternaat.
We overleggen regelmatig met onze scholen en partners en zetten sterk in op de relatie met de ouders
en de intern. Ons team schoolt zich frequent bij om de laatste nieuwe methodieken te hanteren. Zo
hebben we een aantal duidelijke draaiboeken en procedures. Op deze manier bieden wij professionele
pedagogische ondersteuning.
Samen groeien we naar zelfstandigheid!

2. Onze kernwaarden

•
•
•
•
•

Kansrijk: differentiatie
Open: verschillende scholen en diversiteit
Warm: gelijkwaardig, gelijkaardig, gangwerking
Hartelijk: dicht team, iedereen kent iedereen
Inclusief: mini-maatschappij
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3. Visie scholengroep Sint-Michiel

Scholengroep Sint-Michiel organiseert eigentijds onderwijs in de katholieke secundaire scholen en
internaten van de regio Roeselare-Ardooie. Vanuit de christelijke spiritualiteit en de verschillende
schooltradities vormen vijf kernwaarden de pijlers van onze visie: elk talent, verbondenheid, in dialoog,
kwaliteit, innovatie. Vanuit die kernwaarden engageert het personeelsteam zich voor de brede
vorming van alle leerlingen op een zorgzame wijze. Onze scholen zijn uitdagend voor de jonge mensen
die aan ons zijn toevertrouwd. We willen hun talenten en interesses ontwikkelen in voorbereiding op
het beroepsleven of het hoger onderwijs. We moedigen alle jongeren aan om uit te groeien tot unieke
jongvolwassenen met een open geest: positief-kritisch, hoopvol en bewogen voor mens en wereld.
Elke school van Scholengroep Sint-Michiel zet in op een leerlinggerichte leefomgeving en wil voor de
jongere voluit ‘School van je leven’ zijn.
Voor de volledige visietekst verwijzen we graag naar de website van onze scholengroep:
https://www.sint-michiel.be/onze-scholengroep/missie-visie-2/.

4. Engagementsverklaring vanuit het internaat

Het internaat heeft een begeleidingsfunctie. De pedagogische begeleiding van een internaat bestaat
uit studiebegeleiding en persoonlijkheidsvorming.
Een internaat heeft ook een sociale functie. Jongeren die in groep leven, ontspanning en studeren
leren delen met anderen. Die jongeren groeien in verantwoordelijkheid en ontwikkelen waarden als
eerlijkheid, respect en beleefdheid.
Internaat heeft ook een sociaalpreventieve functie. Het kan jongeren opvangen die geconfronteerd
worden met een psychosociale problematiek, zodat ze niet onmiddellijk in de bijzondere jeugdzorg
terechtkomen.
De democratiseringsfunctie kan ervoor zorgen dat kinderen met minder kansen toch een geschikte
studierichting kunnen volgen onder optimale pedagogische voorwaarden.
Voor nog andere jongeren is een internaat nodig om een bepaalde studierichting te kunnen volgen.
Het bestaan van een internaat is in die gevallen noodzakelijk voor het waarborgen van de vrije schoolen studiekeuze.
Internaat Zuid werkt dagelijks aan zijn profiel om als een leefgemeenschap maximaal te beantwoorden
aan wat de jongere van een Christelijk gezinsleven mag verwachten. Daarom ook wordt er in eerste
instantie aandacht besteed aan de begeleiding van de internen.
Uitdrukkelijk wordt gesteld dat het volledige team samenwerkt op het vlak van opvoeding, sociale
begeleiding, studiebegeleiding en ontspanning. De internaatbeheerders treden hierbij op als
coördinator.
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Het team besteedt bijzonder zorg aan de voortdurende verbetering van de interne communicatie en
van de communicatie met de ouders en de school en met externe begeleidingsinstanties.
Communicatiemiddelen zijn de digitale internaatagenda, Smartschool, telefoon, rechtsreeks.
De leefregels voor het internaat zijn reglementering die zonder uitzondering van toepassing zijn op alle
internen. Deze leefregels houden een wederzijds engagement in: enerzijds van de internen en
anderzijds van het internaat.
Daarom bevatten de leefregels de noodzakelijk juridische basis om met orde – en tuchtproblemen om
te gaan en de organisatie van de begeleiding van de internen. Een degelijke begeleiding is een recht
van de intern.
Onder begeleiding van de intern wordt verstaan: de opvoeding van de intern, de sociale begeleiding,
de studiebegeleiding en de ontspanning.
De leefregels besteden aandacht aan de relaties tussen de internen onderling en aan de betrekkingen
met het internaat personeel, met de ouders en de school en met externe begeleiders.

5. Engagementsverklaring vanuit de internen zélf

Potentiele internen en ouders krijgen steeds de kans om een persoonlijke rondleiding op het internaat
te krijgen. Tijdens deze rondleiding wordt kennisgemaakt met de gehele werking en worden de nodige
regels en afspraken geduid. Tijdens de inschrijving wordt ook verwezen naar het internaatsreglement.
Deze is steeds online beschikbaar op de website van Internaat Zuid. Bij ondertekening van het contract
verklaart men zich hiermee akkoord. Zo hopen we om in alle openheid en duidelijkheid samen aan de
slag te gaan. Van de intern zelf verwachten wij een positieve ingesteldheid om ons reglement na te
leven en het internaat op een goeie manier te beleven.
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C. Op eigen benen
1. Studie: echte studiestimulans

De vaste dagindeling start elke morgen op hetzelfde uur. Na een volle lesdag heerst er grote
concentratie en stilte in de studiezaal, waar elke intern zijn of haar huiswerk maakt of studeert voor
de volgende test.
Onze opvoeders zorgen voor individuele studiebegeleiding, controleren de schoolagenda en wisselen
regelmatig informatie met de dagschool uit. Vanaf het 4de jaar studeren de jongeren op hun kamer en
kunnen ze bewijzen dat ze hun studiewerk ernstig nemen. Zo bereiden ze zich voor op het toekomstige
‘studentenleven’.
Onder toezicht en met voldoende tijd voor (extra) begeleiding vindt de intern de stimulans om zijn of
haar schoolwerk stipt en nauwgezet af te werken.

2. Community: gezellig samen

Elke jongere heeft een eigen kamer en kan die – volgens afspraak – naar eigen smaak inrichten tot een
persoonlijk plekje. Een bed met matras, lavabo, kast en schrijftafel behoren tot de vaste inrichting van
elke kamer. De kamers van de jongens en meisjes liggen gescheiden van elkaar. Kans voor ontmoeting
en leuke babbels met elkaar passen in de ontspannings- en leefruimtes.
De internen kunnen na hun studietijd uitblazen in de leefruimte met gezellige zithoeken en voldoende
multimedia om zich te ontspannen: biljarten, tv-kijken, strip lezen… Voor de sportievelingen wordt het
sportterrein of –zaal zijn of haar favoriete plaats.
Op woensdagnamiddag kunnen ze samen met de vrienden naar de film, gaan zwemmen of wandelen,
soms is er een uitstap (naar de zee of schaatsen, …). Een leuk initiatief van de internen kan
vanzelfsprekend ook.
De community sfeer leeft in de eetzaal, de ontspanningsruimte, op de gang, … Over de verschillende
leeftijden heen ontstaat een toffe vriendengroep. Er heerst ook een sterk samenhorigheidsgevoel. Elke
jongere voelt er zich thuis in een omgeving die gezelligheid en warmte uitstraalt.
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3. Zorg: reis naar zelfstandigheid

Op ons internaat bloeit uw zoon of dochter helemaal open. Ze lachen, studeren, spelen en bouwen
vriendschappen voor het leven. In onze leefgemeenschap leren ze voor zichzelf en voor elkaar
opkomen en ontwikkelen ze hun eigen persoonlijkheid.
Onze toegewijde opvoeders bieden ondersteuning bij het studeren, organiseren sport en ontspanning
en staan de jongeren bij in hun groei naar volwassenheid: zij zijn het luisterend oor en helpen hen
verder bij vragen of problemen. Ons begeleidingsteam staat borg voor een hartelijke groepssfeer en
het positief welbevinden van uw zoon of dochter.
De vaste dagindeling met een evenwicht tussen studie en ontspanning brengt rust en structuur voor
elke intern. Het leven op het internaat laat uw kind of tiener groeien in zelfstandigheid en wordt vaak
één van de mooiste ervaringen uit hun jeugd.
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D. Inschrijving
1. Inschrijving

Eerste inschrijving, steeds gekoppeld aan een dagschool-inschrijving verbonden aan het internaat. We
werken samen met VABI, KSR, VMS, VTI, Broederschool, Burgerschool en Onze Jeugd. Een inschrijving
is een engagement voor één schooljaar.
Vooraleer men ingeschreven wordt, nemen de ouders én de intern kennis van het reglement van het
internaat. Dit betekent dat men niet telefonisch of per mail ingeschreven kan worden en dat minstens
één van de ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het
intakegesprek en/of de inschrijving. Ook de jongere is hierop aanwezig. Na lezing ondertekenen de
ouders en de jongere het inschrijvingsformulier en automatisch het internaatsreglement.
Na een eventuele voorinschrijving op de website dient de inschrijving nog persoonlijk te gebeuren.
Bij disfunctioneren van de intern zal men samen met de betrokkenen nagaan of de aanpassingen die
nodig zijn opdat de jongere met specifieke onderwijsbehoeften kan functioneren in het internaat, al
dan niet redelijk en/of proportioneel zijn.
Indien na overleg blijkt dat de nodige aanpassingen disproportioneel zijn, wordt de inschrijving
ontbonden. Wanneer het internaat de aanpassingen proportioneel acht, dan blijft de intern
ingeschreven.

2. HER-inschrijving

Een inschrijving is een engagement voor de duur van één schooljaar. Gedurende het schooljaar (tenzij
bij een definitieve uitsluiting of bij contractuele tekortkoming) kan je vanaf de krokusvakantie herinschrijven voor het volgende schooljaar. Eventuele voorrangsregels worden in de loop van het
schooljaar verder gecommuniceerd.

3. Engagement

Bij inschrijven gaat de intern een engagement aan met het internaat. Het is voor hij of zij een
bewuste keuze.
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4. Algemene inschrijvingsvoorwaarden
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E. Regels en afspraken A-Z
Actieplan: alcohol, tabak, drugs, gokken, gamen

Op internaat is er een uitgebreid actieplan voor handen voor alcohol, tabak en drugs. Dit actieplan
houdt in dat zowel preventie, nazorg, begeleiding als gepast reageren duidelijk omschreven wordt. Bij
ondertekening van het contract bij inschrijving gaat men stilzwijgend akkoord met dit actieplan.
Wat betreft gokken en gamen wordt indien nodig een geïndividualiseerd plan opgesteld.

Activiteiten op woensdagnamiddag

Activiteiten geven je de kans om je te verrijken, je verder te ontwikkelen en je te integreren in de
groep. Alle kosten voor activiteiten zijn in de prijs inbegrepen. Sporadisch busvervoer kan extra worden
aangerekend. Uurregelingen zijn voor wijzigingen vatbaar.
Sommige internen hebben een vaste afwezigheid op woensdagnamiddag (sport/pedagogisch/…). Een
vaste afwezigheid op woensdagnamiddag kan worden afgesproken met de internaatbeheerder.
Belangrijk daarbij is de correcte vertrek -en aankomstdatum op internaat. Vanaf de intern het internaat
verlaat valt de verantwoordelijkheid onder die van de ouders. Een vaste afwezigheid op
woensdagnamiddag heeft geen invloed op de kostprijs van het internaat.
Onder een vaste afwezigheid begrijpen wij een wekelijks terugkerende afwezigheid. Van een vaste
afwezigheid kan enkel maar in beperkte en uitzonderlijke mate worden afgeweken. Afwijken kan
enkel mits onderstaande voorwaarden:
1) schriftelijke toestemming van de ouders
2) de intern heeft een positief engagement tijdens het woensdaggebeuren
3) goedkeuring van de internaatbeheerder
Indien nadien blijkt dat er geen positief engagement werd getoond, zal de toestemming niet meer
worden gegeven.

Administratief dossier

De controle door de verificatie gebeurt aan de hand van je administratief dossier. Het is dan ook van
het grootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken. Bij inschrijving
overhandig je volgende documenten:
•
•

Identiteitskaart
Inschrijvingsbewijs van de school
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Afwezigheid

Alle vragen voor afwezigheden worden ten laatste de dag voorafgaand de afwezigheid, via
Smartschool of via e-mail gericht aan de internaatbeheerders, die de uiteindelijke toestemming geven.
Dit blijft een gunstmaatregel, die steeds kan worden ingetrokken. Bij onvoorziene afwezigheid delen
je ouders de reden zo vlug mogelijk mee.

Afwezigheid door ziekte

Voor een korte ziekteperiode (één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen) volstaat een
ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders.
Een medisch attest (doktersbriefje) is vereist:
•
•
•
•
•

voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen
ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten.
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen:
het attest geeft zélf de twijfel van de arts aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;
het attest is geantidateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;
het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de intern te maken
heeft, zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, …

De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, wanneer je de eerste dag terug
op het internaat bent.
Als je omwille van eenzelfde medische behandeling verscheidene malen afwezig bent op internaat,
volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een
chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met
de gemandateerde van de vzw of de internaatbeheerders één enkel medisch attest indienen, dat bij
elke afwezigheid verduidelijkt wordt door een verklaring van de ouders. Vanaf 1 volle week
afwezigheid, mét medisch attest, wordt er een verrekening doorgevoerd op de facturatie (wat betreft
de maaltijden).
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ASO-studie

Betrokken internen volgen de studie op de dagschool, waarna om 18u00 zal worden aangesloten op
het internaat. Als intern van de eerste drie leerjaren studeer je in de PC-zaal. Op woensdagmiddag sluit
men aan bij de TSO studie. De oudere jaren gaan naar hun eigen kamer. Ten laatste om 18u15 is men
aanwezig op internaat.
Er is een extra studie-blok mogelijk voor de theoretische richtingen (ASO, biotechnische
wetenschappen, Industriële Wetenschappen,...) van 19u15-20u (voor 2e en 3e graad), van 20u-20u45
(voor 1e graad).
Eten en/of drinken zijn niet toegestaan tijdens dit moment.

BIB bezoek

Eén maal per week, opgedeeld per graad, is er de mogelijkheid tot bezoek aan de bibliotheek, mits
toelating van de studiebegeleiding. Dit is geen ontspanning, aangezien het tijdens het studie-moment
valt. Je dient je zinvol educatief bezig te houden. Gamen op de computers, zomaar wat rondhangen
en gebruik van de cafetaria is bijgevolg niet toegestaan. Eten en/of drinken zijn niet toegestaan tijdens
dit moment.

Brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie

Bij de start van het nieuwe schooljaar zullen alle evacuatie-procedures meermaals ingeoefend worden.
Er zijn op het internaat rookdetectors. Het is niet toegestaan kaarsen, wierook, shisha-pen,
(elektronische) sigaret, … of andere soortgelijke te gebruiken. Zie “Roken”.
Enkele keren per jaar houden we een evacuatieoefening met internen en begeleiding. Van elke intern
wordt verwacht dat hij met de nodige ernst hieraan meewerkt. Een goede voorbereiding kan levens
redden bij een eventuele brand. Bij het loeien van de alarmsirene verlaat je zo snel mogelijk de
gebouwen: volg daartoe de aangegeven vluchtwegen en verzamel op de aangegeven plaatsen.
Alle voorzieningen voor brandpreventie zijn aanwezig op het internaat. Die zaken zijn geen speelgoed,
maar bedoeld om mensenlevens te redden.
Bij brand wek je je kamerburen, sluit je het venster, laat je de kamerdeur dicht, laat je al je spullen op
je kamer liggen en verwittig je de opvoeder als je vermoedt dat er ergens nog iemand achter is
gebleven. Druk de dichtstbijzijnde brandalarmknop in en neem altijd de dichtstbijzijnde nooduitgang.
Hou je in gemeenschappelijke plaatsen, keukens en kamers aan de voorschriften betreffende
veiligheid en hygiëne. Richtlijnen i.v.m. brandveiligheid dien je stipt na te leven.
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Indien opgemerkt wordt dat er vuur op de slaapkamer of binnen een gebouw gebruikt is geweest,
wordt de intern onmiddellijk preventief geschorst van het internaat. Hierbij wordt een tuchtprocedure
opgestart (zie verder bij sanctiebeleid).
Indien je opzettelijk een brandevacuatie-alarmknop indrukt, wordt je preventief geschorst (zie
tuchtreglement).

Dagindeling

Ochtend
6u30 – 7u05

Opstaan & douchen

7u10 – 7u50

Ontbijt (refter)

7u50 – 8u00

Kamermoment (boekentas maken, kamer op orde brengen)

8u00 – 8u15

Vertrek richting school & controle van de kamers

Namiddag (enkel op woensdag)
13u15 – 15u00

Studie

15u00 – 15u15

Pauze

15u15 – 16u45

Activiteit

16u45 – 17u15

Vieruurtje

17u15 – 18u45

Keuze activiteit

Avond
16u00 – 16u45

VTI B-stroom / betrokken internen VABI

16u45 – 17u15

Vieruurtje (refter)

17u15 – 17u30

Boekentas maken op de gang

17u30 – 18u30

Studie t.s.o. (1,2 & 3e jaar)

17u30 – 18u00

Studie b.s.o. (1,2 & 3e jaar)

18u00 – 18u30

Vaardigheden b.s.o. (1, 2 & 3e jaar)

17u30 – 18u45

Studeren op kamer (4, 5, 6, 7 t.s.o.).

17u30 – 18u45

Studeren + ontspanning op kamer (4, 5, 6, 7 b.s.o.)

18u45 – 19u15

Avondmaal (refter)

19u15 – 20u00

Ontspanning op speelplaats / sport /
Mollegat enkel 3de – 7de jaar/ Kriebelnest (enkel 1e – 2de jaar)

19u15 – 20u00

Extra studieblok 2de – 3de graad theoretische richtingen (te bespreken)
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20u00 – 20u45

Extra studieblok 1e graad theoretische richtingen (te bespreken)

20u00

Internen mogen vrijblijvend naar hun gang gaan

20u45

Internen moeten op hun gang zijn

21u00

Eerste graad alleen op de kamer

21u15

Tweede graad alleen op de kamer

21u30

Bedtijd eerste graad, derde graad op de eigen kamer

21u45

Bedtijd tweede graad

22u00

Bedtijd derde graad

Alle bovenstaande uren zijn een indicatie en zijn afhankelijk per graad en/of leeftijdscategorie.

Dag van de Jeudbeweging

Dag van de Jeugdbeweging – ontbijt georganiseerd door de stad Roeselare. Elke ouder wordt
geïnformeerd én bevraagd of zoon/dochter de toestemming krijgt hieraan deel te nemen. Dit valt
niet onder verantwoordelijkheid van het internaat.

EHBO voorziening

Het is noodzakelijk dat je altijd je identiteitskaart bij je hebt. Voel je je ziek of heb je een kleine
verzorging nodig (vb. pleister), dan kan je altijd bij de begeleiding terecht.
Indien nodig raadplegen we een dokter of de hulpdiensten.
Tijdens de inschrijving is er de mogelijkheid om medische relevante gegevens van de intern te duiden.
Hiermee bedoelen we alle nuttige informatie i.v.m. eventuele fysische, psychische of familiale
problemen. Bij “nieuwe” situaties tijdens het schooljaar melden de ouders aan het internaat.
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Elektrische installaties

Om veiligheidsredenen laten we geen elektrische verwarmingstoestellen, waterkokers, televisies,
sterke printers, koffiezetapparaten, elektrische dekens, spiraalwarmers, … toe op de slaapkamer.
Zie bijlage 5.
Gsm’s en smartphones leg je voor het slapengaan altijd naast je bed op je nachtkastje. Probeer ook
gsm’s of smartphones tijdens de dag op te laden om brandgevaar te vermijden.
De begeleiding kan altijd andere meegebrachte toestellen en voorwerpen verbieden omwille van de
veiligheid. Verlengsnoeren zijn alleen toegelaten, als zij een goedkeuringsmerk dragen.
Dominostekkers zijn verboden.
Indien het verblijf op het internaat toch het gebruik noodzaakt van andere dan toegelaten toestellen,
moet je voorafgaandelijk en schriftelijk toestemming vragen aan de internaatbeheerder. De
aanwezigheid van niet toegelaten toestellen of voorwerpen op de kamer kan aanleiding geven tot de
onmiddellijke verwijdering en de inbeslagname tot het einde van het schooljaar.
Het internaat zelf doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. We
verwachten van je dat je die inspanningen eerbiedigt.
Als je merkt dat er materiaal van het internaat stuk is, verwittig je onmiddellijk je opvoeder. Defecten
aan lampen of stopcontacten probeer je nooit zelf te herstellen.

Geld

Op het internaat heb je geen cash geld nodig, tenzij voor persoonlijk gebruik (drankautomaten of
tijdens de activiteiten).
Op internaat zal je geen materiaal kopen en/of verkopen van en/of aan iemand anders. Handel drijven
op internaat is verboden. Zie “Tuchtreglement”.

Gezondheid

Ons internaat wil eveneens attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van
anderen. We willen bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken en voor
het misbruik van genees- en genotsmiddelen. Bezit en gebruik van energiedranken, alcohol of
rookwaren is verboden.
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Gokken

Onder gokken verstaan we alle (kans)spelen waar je geld mee kan winnen of verliezen. Voorbeelden
zijn: krasloten, (online) pokeren voor geld, gokautomaten,… Het bezit, gebruik, doorgeven of dealen
van deze spelen is dan ook verboden.
Het bezit en doorgeven van games is toegelaten wanneer de PEGI-classificaties gerespecteerd worden.
Ook voor het spelen van games moet je voldoen aan de PEGI-ratings. Spelen kan enkel tijdens de
ontspanningsmomenten.

GSM-gebruik

De intern mag z’n gsm gebruiken, maar enkel tijdens de vrije avondontspanning, dus niet tijdens de
activiteiten, maaltijden, studiemomenten en na het ingaan van de nachtrust.
Indien we inbreuken op deze afspraak vaststellen, nemen we de GSM tijdelijk in bewaring om verder
misbruik te voorkomen (dit met een maximum van 24u).
Voor internen eerste graad kunnen uitzonderingen worden toegepast. Dit om heimwee te voorkomen
en om hen makkelijker te laten integreren op internaat.
Eveneens bij overmatig gebruik kunnen extra regels worden opgelegd door de opvoeder en/of de
school/ouders. De intern dient zich hier aan te houden.
Bij weigering bij het afgeven van een GSM volgt automatisch een time-out.

ICT tijdens studie

Via een persoonlijke inlogcode van de school kan iedere intern tijdens de week gebruikmaken van een
computer op het internaat tijdens de studie. Je kunt er gebruik maken van verschillende programma’s
en van het internet. Je gebruikt de PC tijdens de studie enkel voor school gerelateerde zaken. Gebruik
van eigen laptop kan mits toestemming van de opvoeder.
Wil je van deze faciliteit gebruik maken? Dan laat je dit eerst aanvragen via de agenda door de
leerkracht. Daarnaast vraag je hier toestemming voor aan de verantwoordelijke opvoeder, op
voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is. Deze opvoeder staat in het opvoedersbureau tussen
17u15 en 17u30.
Vanaf het 4e jaar zijn er internetfaciliteiten voorzien op de slaapkamer alsook op elke internaatsgang.
Eveneens zijn er laptop-aansluitingen voorhanden.
Eten en/of drinken zijn niet toegestaan tijdens dit moment.
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ICT tijdens vrije tijd

Tijdens de vrije momenten kan je gebruik maken van de PC’s en/of WIFI op de eigen gang. Wat het
gebruik van de PC betreft, krijgt schoolwerk alle voorrang. Niettemin mag de PC ook worden gebruikt
als ontspanning. Het is toegelaten om te gamen en sociale media te gebruiken. Weliswaar binnen
bepaalde grenzen. Aanstootgevende websites zijn niet toegestaan. Gebruik van eigen laptop kan ook,
mits dezelfde afspraken.
Vanaf het 4e jaar zijn er internetaansluitingen voorzien op de slaapkamer alsook op elke
internaatsgang. Eveneens zijn er laptop-aansluitingen voorhanden.
Eten en/of drinken zijn niet toegestaan in ruimtes waar een PC aanwezig is.
Zie “WIFI”.

Inschrijvingsbeleid

Betalingswijze, vermindering bij ziekte, annulering, terugbetaling, procedure bij achterstallige
betaling,… staan beschreven in het contract. Bij uitschrijving uit eigen initiatief wordt de factuur van
de lopende maand verder gecrediteerd. Bij uitschrijving vanwege een tuchtprocedure wordt de
aanrekening op de dag van uitschrijving beëindigd.
Intern zijn is een engagement voor een volledig schooljaar. Uitschrijving kan pas na elk trimester.
Wie het internaat vroeger verlaat, vraagt eerst een persoonlijk gesprek met de gemandateerde van de
vzw of de internaatbeheerder. Inschrijven voor het volgende schooljaar start na de krokusvakantie.

Internaatsagenda

De opvoeders streven ernaar om wekelijks te communiceren via een Smartschoolbericht naar de
ouders. Met dit bericht brengen ze ouders en intern op de hoogte van het gedrag, de orde en de
attitude van de intern. Daarnaast is dit bericht het kanaal om praktische informatie uit te wisselen.
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Internaat verlaten

Het is de internen verboden het internaat te verlaten zonder de toestemming van de
internaatbeheerder: hiervoor wordt een time-out gegeven.
Ben je aangesloten bij een sport- of andere vereniging en heb je wekelijks op een vast tijdstip training,
les of een andere bijeenkomst tijdens de internaaturen, dan krijg je toelating door de
internaatbeheerder om bij het begin van het schooljaar op die afgesproken tijdstippen het internaat
te verlaten. Uitzonderingen kunnen worden besproken.
Hiervoor dient u, ouders, een formulier in te laten vullen door de desbetreffende sport- of hobbyclub,
zodat hiervoor toestemming voor kan worden verleend. Pas indien dit formulier ingeleverd wordt, zal
de internaatbeheerder overwegen hier toestemming voor te geven.

Kamerstudie

Als intern van de hogere jaren (van het 4de secundair) studeer je op je eigen kamer en aan je bureau.
Je gaat vooraf naar het toilet en speelt geen muziek tijdens de studietijd. Voor jongeren T.S.O. loopt
deze van 17u30 tot 18u45. Voor jongeren B.S.O. loopt dit tot 18u15 waarna ontspanning volgt.
Weliswaar ontspanning op de eigen kamer. Tenzij anders afgesproken met de betrokken opvoeder.
Wanneer je niet zelfstandig op de kamer kan studeren, word je tijdelijk naar de studiezaal verwezen.
Bij herhaaldelijke verwijzingen kan dit definitief worden.
Specifieke, individuele studeer-afspraken kunnen in overleg met de opvoeders, de ouders en de
intern gemaakt worden. Bijvoorbeeld voor het gebruik van laptop, GSM, internet,….
Eten en/of drinken zijn niet toegestaan tijdens dit moment.
Er is een extra studie-blok voorzien voor de theoretische richtingen (ASO, biotechnische
wetenschappen, Industriële Wetenschappen,...) van 19u15-20u (voor 2e en 3e graad). Dit ter
bespreking met de ouder en intern.

Keuken

Tijdens de maaltijden verwachten we dat elke intern ten minste van alles proeft. Onze keuken voorziet
in voedzame maaltijden met voldoende variatie. Elke maaltijd, zeker ook het ontbijt, is belangrijk.
Allerhande diëten (maagsparend, lactatie-allergieën,…) worden alleen toegestaan op doktersadvies
en/of diëtist; je brengt hiervoor een attest mee. Vegetariërs vragen via de ouders toelating.
Uit de refter worden etenswaren nooit zonder toestemming meegenomen.
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Kledij – voorkomen – hygiëne – attitudes

We vragen een sobere, nette, smaakvolle en veilige kledij die niet uitdagend of aanstootgevend is ten
opzichte van de andere internen en de opvoeders. Ook je kapsel is niet extravagant.
Afgezakte, uitgerafelde broeken, spaghettibandjes, diep uitgesneden T-shirts, hotpants, of kledij met
kwetsende of brutale opschriften horen niet thuis op het internaat (zie bijlage). De opvoeder kan je
hierover steeds aanspreken. Er wordt ten allen tijde melding gemaakt naar de dagschool toe.
Dagelijks lucht je je kamer en zorg je voor orde en netheid. Het onderhoudspersoneel van het internaat
onderhoudt de kamers en de gemeenschappelijke ruimtes. We verwachten wél dat je die ruimtes
netjes achterlaat.
Op het internaat willen we ook aandacht hebben voor je eigen hygiëne en we verwachten dan ook dat
je geregeld je bedlinnen ververst, dagelijks je tanden poetst en regelmatig een douche neemt.
Aan de hand van een slaapkamercontrole, proberen de opvoeders een bepaalde zelfdiscipline bij te
brengen. De controle gaat over energiezuinigheid, hygiëne en orde.

Laptop

De internen kunnen de internet-aansluitingen op de internaatsgang gebruiken. Wie dat wenst, kan zijn
laptop ter bewaring afgeven aan de internaatbeheerder of de gangverantwoordelijke.
Je laptop is zeker uitgeschakeld om 21u30 (eerste graad), 21.45u (tweede graad), 22u00 (derde graad)
Als intern mag je een laptop op je kamer hebben, steeds onder eigen verantwoordelijkheid. Die gebruik
je tijdens de kamerstudie uitsluitend voor schoolwerk. Wat de vrije tijd betreft kan je die gebruiken
voor ontspanning. Uiteraard zijn aanstootgevende websites of beelden niet toegestaan.

Lunchpakket

Mits een gegronde reden en toestemming van de internaatbeheerder kan je een lunchpakket
aanvragen bij vaste (sport)activiteiten en schooluitstappen.
Extra aangevraagde lunchpakketten worden aangerekend (tenzij het gaat om een internaatsactiviteit
of schooluitstap).
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Medicatie

Medicatie op doktersvoorschrift
Wanneer u wenst dat het internaat er op toeziet dat uw zoon of dochter tijdens de week bepaalde
medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf het aanvraagformulier in te vullen. Let wel
dat het deel aangeduid met ‘in te vullen door de arts’ ook effectief door een arts wordt ingevuld.
Zonder handtekening en stempel van de arts wordt dit formulier niet als geldig beschouwd. We vragen
ook een kopie van het doktersvoorschrift. Bij een wijziging van therapie of medicatie moet een nieuw
formulier worden ingevuld.
Het internaat houdt een register bij van elk ingenomen medicijn en elke verzorging (noteren van
medicijn, tijdstip, reden, toezichthouder). Dit register wordt geregeld gecontroleerd, om misbruik en
overconsumptie te voorkomen.
De opvoeder dient de medicatie niet toe, maar hij houdt wel toezicht bij de inname. De opvoeders
kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld indien de medicatie niet wordt afgegeven of
de medicatie niet correct werd ingenomen.
Persoonlijke medicatie zonder doktersvoorschrift
Voor sommige ongemakken kan eigen medicatie zonder voorschrift meegenomen worden naar het
internaat. Bewaar de medicatie in de originele doos inclusief originele bijsluiter. Eigen medicatie kan
enkel worden bijgehouden door de intern zelf op uitdrukkelijke vraag. Bij wijziging van medicatie moet
een nieuw document worden ingevuld.
Het internaat houdt een register bij van elk ingenomen medicijn en elke verzorging (noteren van
medicijn, tijdstip, reden, toezichthouder). Dit register wordt geregeld gecontroleerd, om misbruik en
overconsumptie te voorkomen.
De opvoeder dient de medicatie niet toe, maar hij houdt wel toezicht bij de inname. De opvoeders
kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld indien de medicatie niet wordt afgegeven of
de medicatie niet correct werd ingenomen.
Medicatie zonder voorschrift uit de internaatapotheek
In het geval dat er sprake is van een klein onschuldig ongemak (buikpijn, hoofdpijn, …) zal de opvoeder
de afweging maken of de intern gebaat is bij het innemen van een eenvoudig medicijn aanwezig op
het internaat. In dat geval zal het internaat contact met u opnemen om te overleggen over de stappen
die we moeten ondernemen. Wanneer u niet bereikbaar bent, zal het internaat de huisarts van uw
kind of zo nodig een andere arts contacteren om advies te verkrijgen over de verdere stappen.
Het internaat houdt een register bij van elk ingenomen medicijn en elke verzorging (noteren van
medicijn, tijdstip, reden, toezichthouder). Dit register wordt geregeld gecontroleerd, om misbruik en
overconsumptie te voorkomen.
De opvoeder dient de medicatie niet toe, maar hij houdt wel toezicht bij de inname. De opvoeders
kunnen in geen geval verantwoordelijk worden indien de medicatie niet correct werd ingenomen.
Hieronder een opsomming van onze huisapotheek ter kennisgeving.
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De internaatapotheek bevat volgende inhoud:
Naam geneesmiddel
Paracetamol
Ibuprofen
Butylscopolamine
Loperamide
Keeltablet

Voorbeeld merknaam
Dafalgan
Nurofen
Buscopan
Imodium
Orofar Lidocaine

Te geven in geval van
Pijn/koorts
Pijn/koorts/ontsteking
Buikkrampen
Diarree
Keelpijn

Daarnaast worden verschillende crèmes en zalven gebruikt in beperkte mate mits goedkeuring van
ouders en/of arts. Dit bijvoorbeeld bij allerlei huidaandoeningen.

Omgangsvormen

Tijdens het verblijf op het internaat heb je vooral te maken met je opvoeders, je mede-internen, het
keukenpersoneel en de mensen van het onderhoud. Tegenover al die mensen ben je voornaam en
beleefd. Verder neem je een correcte houding aan tegenover de directie, leerkrachten of andere
mensen waarmee je tijdens de internaatstijd kan te maken hebben.
Denk er bij een uitstap of een activiteit buiten het internaat steeds aan dat mensen een groep vlugger
opmerken dan een individu en dat je dus extra op je gedrag en taal moet letten. Wij verwachten dat
je steeds een verzorgde, beschaafde taal gebruikt, zowel onder elkaar als tegen andere personen.
Het is vanzelfsprekend dat je goede contacten legt, hebt en onderhoudt met je medeleerlingen.
Samenleven betekent eerst en vooral rekening houden met elkaar.
Vriendschappen en relaties vragen tact en discretie. Publieke intimiteiten op het internaat storen de
groepssfeer: knuffelen, kussen en andere lichamelijke contacten zijn een uiting van genegenheid die
storend kan zijn in gezelschap. Bovendien vraagt intimiteit om een eigen sfeer en plaats en dat is niet
het internaat.

Ontspanning

We zetten sterk in op studiebegeleiding voor alle leerlingen, zowel in de studiezaal als bij de
kamerstudie. Elke kamergang van de internen (jongens en meisjes, van klein tot groot) wordt
uitsluitend voorbehouden voor studie, individuele rust en slaap.
Alle ontspanningsactiviteiten gaan door in de benedenruimtes van blok W, op de buitenterreinen en
de sportzaal. Kriebelnest exclusief voor de eerste graad, Mollegat exclusief voor de 2de en 3de graad,
tenzij bij uitzonderlijke activiteiten.
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Participatie

Er is een internaatsraad, dit is een inspraakorgaan dat maandelijks samenkomt, met de bedoeling
internen te beluisteren en actief te laten deelnemen aan het internaatsleven. Ze geeft echter enkel
een advies wanneer het regels en procedures betreft.
Samenstelling 1 à 2 opvoeders + internen die zich kandidaat stellen. Samen in overleg met de
opvoeders wordt een groep samengesteld bij het begin van het internaatsjaar.
Het verslag van de internaatsraad wordt op de opvoedersvergadering gebracht. Ook puntjes uit de
opvoedersvergadering kunnen ter advies voorgelegd worden bij de internaatsraad. Voorzitter +
verslaggever worden door de groep verkozen (in samenspraak met de begeleidende opvoeders). Data
van de vergaderingen worden uitgehangen op de gang.

Persoonlijke bezittingen

Je draagt zorg voor je eigen, maar ook voor het gemeenschappelijke materiaal. Je bent
verantwoordelijk voor je eigen spullen. Daarom zorg je er ook voor dat je kamer altijd gesloten is
wanneer je er niet bent.
Waardevolle zaken worden veilig opgeborgen of thuis gelaten. Deze worden nooit onbeheerd
achtergelaten. Ontvreemding, door onbeheerde achterlating, wordt nooit vergoed.
Iedereen krijgt eveneens een maaltijdkaart. Indien je deze verliest, wordt een nieuwe kaart
aangerekend via de factuur. In afwachting krijg je een vervangkaart.
Iedereen krijgt eveneens een sleutel van zijn eigen slaapkamer. Bij verlies of beschadiging wordt een
nieuwe sleutel aangemaakt en wordt dit gefactureerd. Bij ontruiming van de kamer, dient de
kamersleutel ten allerlaatste 14 dagen na ontruiming binnengebracht te zijn, zo niet wordt er een
sleutelkopij aangemaakt ten koste van de intern; ongeacht deze na deze 14 dagen binnengebracht
wordt.
Werkmateriaal die de intern nodig heeft voor schoolse aangelegenheden (bv. schroevendraaiers,…)
blijft steeds veilig opgeborgen in de werkkoffer.

Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag

Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag werken zeer negatief in op het welbevinden van de
internen. Daarom kan systematisch vijandig gedrag (onder om het even welke vorm) op geen enkele
wijze getolereerd worden.
We verwachten dan ook dat je pestgedrag signaleert wanneer je er getuige van bent. Als je gepest
wordt, kunnen jij of je ouders zich steeds richten tot opvoeders en/of de internaatbeheerder.
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Als je een mede-intern pest, zullen we onmiddellijk tussenkomen. Hiervoor gebruiken we gepaste
begeleidingstechnieken. We kunnen je ouders inlichten en er kunnen orde- en tuchtmaatregelen
genomen worden.
Op internaat is een duidelijk anti-pestbeleid en een beleid omtrent sexting uitgewerkt.

Printen

Printen kan op het opvoedersbureau. Dit uitzonderlijk voor eigen schoolwerk. Dit wordt aangerekend
via de internaatrekening (€ 0.10 per bladzijde). Het moment waarop je print is individueel af te spreken
met de opvoeder.
Het best breng je een eigen USB-stick mee, zodat je werk beschermd blijft en je het steeds kan
meenemen naar school of naar huis.

Respect voor milieu en materiaal

Hou je kamer netjes. Het personeel poetst geregeld je kamer. Help mee door bijvoorbeeld te sorteren:
er is een PMD-restafval en een vuilnisbak voor papier voorzien op elke gang, een papiercontainer in
de studiezaal. Laat niets rondslingeren op de grond. Maak geregeld je vuilnisemmer leeg.
Enkel op de voorziene plaatsen (prikbord en houten lat) mag je posters of andere versieringen aan de
muur bevestigen. Aanstootgevende foto’s, posters enz. kunnen door de begeleiding worden geweerd.
De vensterbank is geen stapelplaats of boekenrek.
Het houden van huisdieren op het internaat is niet toegelaten.
De opvoeders hebben de mogelijkheid om je kamer te betreden, al dan niet in jouw aanwezigheid.
Wanneer je moedwillig schade (= vandalisme) toebrengt aan materieel of infrastructuur van het
internaat of van een medeleerling, vallen de herstellingskosten of de schadeloosstelling volledig ten
laste van je ouders.
Vandalisme treft niet alleen het internaat als instituut, maar ook je mede-internen. Wie vandalisme
pleegt, betaalt altijd de herstellingskosten met een minimum van €25. Daarnaast zal deze daad worden
besproken op de opvoedersvergadering. Daar zal worden beslist of de tuchtprocedure al dan niet in
gang wordt gezet.

Roken

Dat roken ongezond is, hoeft geen betoog. Niet roken op het internaat is dan ook de regel. Ook de
elektronische sigaret is een soortgelijk product en is dus verboden, ook al bevatten ze geen nicotine
en tabak. Ze kunnen namelijk de drempel naar roken verlagen.
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Roken, alle producten die aanzetten tot roken, of gerelateerd in een slaapruimte of gebouwen is
onverantwoord en leidt in ieder geval tot een onmiddellijke preventieve schorsing, waarvan de termijn
besproken wordt tijdens een teamoverleg en/of onderwerp wordt van een tuchtmaatregel (zie
sanctiebeleid). De ouders of derden dienen onmiddellijk na een telefonisch gesprek de intern af te
halen.
Het internaat zal hierbij adviserend optreden met betrekking tot alternatieven (bv. CLB verwittigen,
familie-opvang, …). Het internaat zal op geen enkele beding de intern tijdelijk opvangen onder een
preventieve schorsingsmaatregel.
Vanaf september 2018 is er een nieuw wettelijk rookverbod. Het geldt heel de week 24 op 24, voor
het hele schooldomein. Het verbod geldt voor iedereen die de school betreedt: personeel, internen,
leerlingen en bezoekers, dus ook bijvoorbeeld bij een naschoolse activiteit.
Een totaal rookverbod versterkt de voorbeeldfunctie die scholen hebben. Er zijn geen
uitzonderingen meer mogelijk.

Sportkledij

We verwachten van de intern dat hij/zij iedere week zwemgerief en sportkledij bij zich heeft op
internaat. Dit om het verloop van de avond -en woensdagnamiddagactiviteiten te optimaliseren.
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Studiebegeleiding

Om een efficiënte studiebegeleiding mogelijk te maken wisselt het internaat informatie uit met de
dagschool van de internen: rechtstreeks of via Smartschool. Dit nauwe contact stelt ons in staat de
begeleiding te optimaliseren.
In iedere studiezaal of tijdens de kamerstudie is er begeleiding. Bij hen kan je terecht bij vragen of
problemen.
Nauwgezette opvolging kan worden verkregen bij de studiebegeleiders. De studiebegeleiding kan
worden opgestart op initiatief van de intern, van de studiebegeleider of van de ouders. Dit wat betreft
leren leren, plannen, opvolgen huiswerk en toetsen, controle boekentas en agenda. Bijles wordt niet
aangeboden.
De studiebegeleiding streeft erna om de intern zo goed mogelijk te ondersteunen. Een positieve
ingesteldheid van de intern wordt verwacht.

Studietoelage

Ouders hoeven geen aanvraagformulier meer in te dienen en in principe ook geen attest van
inschrijving in een internaat. Ouders ontvangen tussen september en december de gewone toelage
voor externe leerlingen op basis van hun gezinssituatie. Vanaf maart ontvangen zij ook automatisch
de extra toelage als interne leerlingen (deze gegevens zijn pas vanaf februari ter beschikking van de
uitbetalende instanties).
Sommige ouders vragen toch een attest aan om de extra toelage al vroeger te ontvangen. Dit wordt
aanvaard door de uitbetalende instanties. Zij controleren in februari wel aan de hand van de informatie
van de overheid of deze leerlingen wel degelijk als intern zijn ingeschreven. Dit gebeurt op basis van
de februaritelling.

TSO-BSO studiezaal

Voor jongeren uit het 1ste, 2de en 3de jaar loopt de studie van 17u30 tot en met 18u30. Wat jongeren
b.s.o. betreft loopt deze in twee delen. Deel 1 (17u30 – 18u00): studie, deel 2 (18u00 – 18u30):
activiteit of studie. Dit laatste wordt bepaald door de opvoeder. Iets vragen aan de opvoeders of een
strafwerk laten ondertekenen doe je bij het begin of op het einde van de studietijd. Tijdens de studie
vraag je niets aan elkaar en geef je niks door.
-

17u30 - 18u00: Geen leesboek of strip toegelaten.
18u00 - 18u30: Een leesboek of strip lezen kan mits uitzonderlijke toestemming. Schoolwerk
in de loop van de verdere week heeft prioriteit, eveneens als het herhalen van de lessen.

Er is een extra verplicht studie-blok voor de theoretische richtingen (biotechnische wetenschappen,
Industriële Wetenschappen,...) van 20u-20u45 voor de 1e graad. Eten en/of drinken zijn niet
toegestaan tijdens dit moment.
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Verantwoordelijk

Het internaat is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde voorwerpen (gsm,
laptop, geluidsinstallatie, fiets ...). Om verlies of diefstal te voorkomen vragen wij alle kledingstukken
te voorzien van je naam. Doe dit ook voor je boeken, schriften, tekengerei, rekenmachine enz.
Sluit steeds je kamer.
Breng alleen het nodige zakgeld mee naar het internaat en laat dure kledij niet rondslingeren.

Verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen geef je af aan een opvoeder. De eigenaar kan bij hen de voorwerpen afhalen.

Verplichte activiteiten

Ben je aanwezig op internaat, dan neem je ook deel aan de activiteiten. Vanaf het 4de jaar kan je kiezen
voor studie in plaats van deel te nemen aan de activiteit. Dit laat je ruim op voorhand weten aan de
opvoeder (ten laatste op dinsdagavond). Activiteiten zijn wel verplicht indien de intern zijn
engagement heeft uitgesproken bij een bevraging door de opvoeder.

Verzekering

Alle internen zijn kosteloos verzekerd tegen ongevallen die op het internaat of op de weg van het
internaat naar huis voorvallen, met inbegrip van risico’s tijdens de uitstappen of activiteiten.
De verzekeringspolis dekt alleen de tussenkomst in de onkosten voor geneeskundige verzorging
(dokter, apotheker, ziekenhuis, …).
Elk ongeval meld je onmiddellijk aan een opvoeder; er zal ook een aangifteformulier voor de
verzekering ingevuld worden. De rekeningen voor medische zorgen en geneesmiddelen moet je eerst
aan het ziekenfonds voor terugbetaling aanbieden. Het deel van de rekeningen dat het ziekenfonds
niet vergoedt, zal de verzekeringsmaatschappij uitbetalen.
Bewuste of onbewuste vernieling met materiële schade als gevolg (aan kleding, bril, breken van ruiten,
enzovoort), toegebracht aan mede internen of aan school of internaatsgebouwen moeten de ouders
vergoeden. Het internaat zal niet tussenkomen als bemiddelaar of als tussenpersoon fungeren bij
onderlinge, persoonlijke schadeclaims. Ook de eventuele schade die leerlingen bij een ongeval op de
weg veroorzaken, valt niet ten laste van de schoolverzekering. Tegen dergelijke risico’s is het raadzaam
een familiale verzekering af te sluiten.
Vandalisme valt eveneens buiten de verzekering. De schade wordt verhaald via de rekening op de
betrokkene(n), met een minimum van € 25.
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Vrij moment in de week

Vanaf het 5de jaar kunnen internen occasioneel genieten van een vrij stadsmoment. Dit is een
gunstmaatregel die als beloning kan worden gegeven aan de intern. Zo’n stadsmoment past in de lijn
naar zelfstandigheid. Een intern uit het 6de of 7de jaar heeft dan ook frequenter een vrij moment dan
een intern uit het 5de jaar.
Het is zo dat wij een dergelijk stadsmoment organisatorisch en pedagogisch afwegen. Daarnaast
worden ze beperkt in tijd. Een voorbeeld van zo’n vrij moment is op woensdagnamiddag tussen 15u
en 16u45 of een maandagavond tussen 19u15 en 20u45.
Wat zijn de afspraken met de intern?
•
•
•
•
•

Nultolerantie op alcoholgebruik.
Het vrij moment beleven ze enkel in het centrum van Roeselare.
Bij problemen contacteren ze onmiddellijk de vaste lijn van het internaat: 051 26 47 38.
We kunnen ze contacteren op hun GSM.
Ze hangen nooit alleen rond.

De ouders worden hierover schriftelijk bevraagd.

WIFI

Op internaat is er draadloos internet voorzien. Hier kunnen de internen binnen bepaalde tijdstippen
gebruik van maken. Gebruik van WIFI is dan ook onderhevig aan ons reglement.
Het is toegelaten om te gamen en sociale media te gebruiken. Weliswaar binnen bepaalde grenzen.
Aanstootgevende websites zijn niet toegestaan. Bij overtredingen kan een sanctie worden opgelegd.
Gebruik van een eigen 3G of 4G netwerk (of gerelateerd) kan, maar is uiteraard onderhevig aan
hetzelfde reglement. Gebruik hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

Ziek op internaat?

Wanneer je aan het begin van de schoolweek ziek bent, blijf je thuis. Word je tijdens het verblijf op het
internaat ziek, dan contacteren we je ouders om je naar huis te laten komen. Breng na je ziekte altijd
een doktersattest binnen op het internaat.
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F. Sanctiebeleid
1. Orde –en tuchtreglement

Jongeren groeien op met vallen en opstaan. De opvoeders zijn in dit proces begeleider en coach. Soms
is het nodig in te grijpen wanneer een jongere de werking hindert, zichzelf of anderen in gevaar brengt.
We kiezen in elk geval voor een goede en open communicatie met de ouders. Een tuchtmaatregel
komt er immers meestal niet zomaar, maar is het gevolg van het falen in een aantal stappen van het
begeleidingsproces.
Een gestructureerd sanctiebeleid zorgt voor de nodige duidelijkheid bij zowel opvoeders als internen.
Het geven van een sanctie wordt indien nodig besproken in de opvoedersvergadering tenzij dit qua
tijdsomstandigheden anders wordt bepaald; de beheerder kan eigenhandig beslissingen hieromtrent
nemen indien de noodzakelijkheid dit vereist.
Een sanctie blijft eindig in tijd en indien volbracht, gaan we uit van een nieuwe start. Dit betekent niet
dat de voorgeschiedenis wordt gewist (zeker bij een terugkeer uit schorsing).
De hierna volgende maatregelen kunnen worden getroffen om de goede gang van zaken in het
internaat te vrijwaren.
Het is goed te weten welk onderscheid er bestaat tussen een orde- en een tuchtmaatregel.
Een ordemaatregel betreft dus gedragingen die de goede werking van het internaat hinderen. Een
ordemaatregel moet de intern helpen zijn gedrag te verbeteren en zo aan te passen dat een goede
samenwerking met alle personeelsleden van het internaat en mede-internen opnieuw mogelijk wordt.
Een tuchtmaatregel wordt genomen wanneer het gedrag van een intern het opvoedingsproject in het
gedrang brengt.
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2. Ordemaatregel

Als een intern de goede werking van het internaat hindert, kan er een ordemaatregel worden genomen
en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan.
Deze moeten ertoe bijdragen dat de intern zijn/haar gedrag zodanig aanpast dat een goede
samenwerking met personeelsleden en/of mede-internen opnieuw mogelijk wordt. Mogelijke
ordemaatregelen zijn:
*Een verwittiging / waarschuwing / terechtwijzing – mondeling - schriftelijk
•
•

Steeds gekoppeld aan een gesprek waarbij de intern gewezen wordt op de mogelijke gevolgen
van blijvend identiek gedrag.
Steeds wijzend op hoe het gedrag (en niet de persoon) kan wijzigen. Alternatieven kunnen via
vraag/antwoord aangereikt worden.

*Alternatieve sanctie
•
•

Mee helpen met een klus op het internaat.
De opvoeder kan je gsm of andere voorwerpen tijdelijk in bewaring nemen. Met een maximum
van 24 uur.

*Straf/schrijfwerk (bv. Te laat komen, GSM-gebruik,…)
•
•
•
•

Vooral en voornamelijk gerelateerd aan de begane overtreding.
Deze is eindig in duur en vorm.
De opdracht heeft steeds een pedagogische meerwaarde.
De manier van uitvoering moet klaar en duidelijk omschreven worden.

*Tijdelijke verwijdering uit de studie of activiteit
•
•

Duidelijke formulering van de reden van verwijdering.
Deze verwijdering dient gekoppeld te worden met voorgaande ordemaatregelen.

*Kamerarrest
•

Een kamerarrest betekent een ontneming van de vrije tijd ’s avonds vanaf 20u. De opvoeder
beslist of GSM, laptop en allerhande multimedia al dan niet worden opgevraagd. Bij
kamerarrest wordt ’s avonds niet gedoucht.

*Volgkaart
•

•

Wordt voorgesteld/voorgelegd aan de opvoedersgroep en/of de beheerder. In een volgkaart
worden slechts enkele elementen van het negatief gedrag weergegeven (beperkt in aantal en
waarvan de slaagkans relatief hoog is). Termijn: 3 à 4 weken; waarna een gesprek volgt met
de intern.
Bij een negatieve beoordeling kan er een orde- of tuchtmaatregel uitgesproken worden in
samenspraak met de internaatbeheerder. Bij een positieve beoordeling wordt de intern
positief bevestigd.
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*Time-out
•
•

•

Bij herhaaldelijke repetitieve misdragingen waarbij bovengenoemde ordemaatregelen gefaald
hebben.
Een time-out betekent een ontneming van de vrije tijd ’s avonds vanaf 20u00. Eveneens
worden GSM, laptop en allerhande multimedia opgevraagd en slechts teruggegeven
omstreeks 21u15, dit gedurende 2 avonden. Bij time-out wordt ’s avonds niet gedoucht.
Eveneens wordt er melding gemaakt aan de internaatbeheerder die dit noteert en bijhoudt.
Deze time-out(s), is (zijn) beperkt in hoeveelheid. Met een maximum van 5. Bij een 4de timeout worden de ouders op de hoogte gebracht door de gangverantwoordelijke en/of de
internaatbeheerder. Een 5de time-out staat gelijk aan een tuchtmaatregel.

Wanneer heeft de intern meteen een time-out?
•
•
•
•
•

Niet willen afgeven van gsm
Kamerarrest niet correct uitvoeren
Verlaten internaat zonder toestemming
Roken of gerelateerd buiten de gebouwen, op het domein
Onrechtmatig gebruik van een nooduitgang

Het opvoedersteam van Internaat Zuid heeft altijd het recht om af te wijken van bovenstaande
ordemaatregelen. Dit in het kader van individuele zorg en begeleiding.
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3. Tuchtmaatregel

*Een tuchtmaatregel wordt uitgesproken:
- Als uit het onderzoek zou blijken dat de aanwezigheid niet meer verenigbaar is met de goede werking
van het internaat en/of de veiligheid van eenieder niet meer kan gegarandeerd worden, volgt een
tuchtmaatregel.
- Wanneer feiten vastgesteld worden die, volgens het internaatsreglement, een onmiddellijke
tuchtmaatregel vereisen.
•
•
•
•

•

Bij diefstal, fysieke agressie, inbraak, handel drijven of vandalisme gaat meteen de
tuchtprocedure in werking.
Als er ernstige of wettelijk strafbare feiten gesteld zijn.
Bij alcoholmisbruik: Zie “Alcohol”.
We hanteren nultolerantie op het bezit en gebruik van “verboden wapens” (zie
politiereglement). Bij bezit en/of gebruik wordt onmiddellijk het tuchtreglement
toegepast. De verboden wapens (en gerelateerd) worden in beslag genomen, ouders
worden verwittigd en de intern wordt preventief geschorst. Werkmateriaal die de
intern nodig heeft voor schoolse aangelegenheden (bv. schroevendraaiers,…) blijft
steeds veilig opgeborgen in de werkkoffer. Het gereedschap wordt enkel en alleen
gebruikt in klasverband.
Ook in het kader van brandveiligheid geldt een nultolerantie binnen de gebouwen.

Nultolerantie op gebied van roken (of gerelateerd), elektronisch roken (of gerelateerd), vuurgebruik,
ondoordacht handelen met elektronische toestellen en diverse handelingen die de brandveiligheid
in het gedrang brengen. De elektronische sigaret is een soortgelijk product en is dus verboden, ook
al bevatten ze geen nicotine en tabak. Ze kunnen namelijk de drempel naar roken verlagen.
Met betrekking tot het moedwillig indrukken van een brandevacuatieknop. Elke ouder wordt
geïnformeerd bij inschrijving dat het onnodig indrukken van een brandevacuatieknop gelijkgesteld
wordt aan een preventieve schorsing.
*Een preventieve schorsing:
Een preventieve schorsing wordt enkel en alleen uitgesproken door de internaatbeheerder en/of
gemandateerde. Dit in afwachting van verdere bespreking met desbetreffende partijen.
Na overleg wordt een besluit genomen, vanaf dan zit de betrokken intern ofwel in een tijdelijke of
definitieve schorsing ofwel wordt de preventieve schorsing eindig van duur. Dit afhankelijk van de
ernst van het vergrijp en het repetitief karakter.
De beheerder of gemandateerde afgevaardigde zal bij een tuchtmaatregel achtereenvolgens:
1° De ouders worden gecontacteerd waarin de gemotiveerde beslissing tot preventieve schorsing
wordt meegedeeld. De intern dient onmiddellijk het internaat te verlaten ofwel door afhaling, ofwel
door toestemming van de ouders. Tenzij anders afgesproken.
2. De intern en de ouders worden opgeroepen tot een onderhoud, eventueel in het bijzijn van een
andere vertrouwenspersoon. Wordt de maatregel na dit gesprek ingetrokken, dan brengt de
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beheerder, of zijn gemandateerde afgevaardigde de betrokkenen daarvan mondeling en schriftelijk op
de hoogte.
*Een tijdelijke schorsing
Ouders en intern worden telefonisch op de hoogte gebracht van de duur van de tijdelijke schorsing,
gekoppeld met een aangetekend schrijven.

*Een definitieve schorsing
Een definitieve schorsing wordt bepaald door de ernst van de feiten. Indien de internaatbeheerder een
definitieve uitsluiting overweegt, wint hij/zij eerst het advies in van de teamvergadering, alsook van
collega directieleden.
Vermits het internaat geen professionele zorginstelling is, zal het internaat geen alternatieve opvang
organiseren (intern of extern) teneinde de, reeds geschorste intern, verder op te vangen. De
ouder/voogd is zélf verantwoordelijk voor verdere opvang gedurende de schorsingsperiode. Het
internaat kan hierbij wél assisteren bij informatie over alternatieve hulpverlening (CLB, dagschool,
sectorale toegangspoort (indien geplaatste intern door jongerenwelzijn), crisisnetwerk, …).
Indien de schorsing uitgesproken werd als gevolg van een tuchtmaatregel, kunnen collegainternaten van de scholengroep (Internaat Noord – Oost) gecontacteerd worden voor een eventuele
alternatieve opvangmogelijkheid.

*Contract
Een contract kan bij een tuchtmaatregel worden opgemaakt. In een contract staan bindende
voorwaarden rond één of meerdere maatregelen. Deze maatregelen zijn beperkt in aantal, maar de
intern dient zich hieraan te houden. Bij schending van één van de voorwaarden worden de ouders
uitgenodigd voor een tuchtgesprek. Hierin kan overgegaan worden naar opnieuw een preventieve
schorsing of naar een definitieve schorsing.
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4. Alcoholmisbruik

Internaat Zuid wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig alcoholgebruik. Het
meebrengen van, het nuttigen van, het aankopen van alcoholische (energie)dranken en dergelijke
meer (ook in het bezit zijn van lege flessen of alcoholvrije bieren) worden niet toegelaten op het
internaat domein als tijdens het internaat gebeuren (activiteiten o.a.). Occasioneel worden er voor
de 3e graad begeleide activiteiten georganiseerd waar er uitzonderlijk en in minieme mate, naast
frisdrank en water, ook een pintje bier wordt aangeboden: zoals bijvoorbeeld tijdens een casinoavond, een BBQ, een afscheidsfuif, … Dit in beperkte mate & onder toezicht van de begeleidende
opvoeder. Let op: Een intern in beschonken toestand brengt zichzelf, het internaat en anderen in
gevaar en wordt onmiddellijk onderhevig aan het tuchtreglement.
Alle internen:
Het meebrengen, dealen (= verkopen met
winst) en/of nuttigen van alcohol is verboden.

Bij inbreuk:
•
•
•
•

•

Directie en team worden verwittigd.
Ouders worden verwittigd.
De alcohol wordt in bewaring genomen.
De jongere wordt preventief geschorst.
Na overleg wordt de duur van de
preventieve schorsing bepaald (=
tijdelijke schorsing).
Bij een tweede overtreding wordt een
verdere tuchtmaatregel uitgesproken.

Op internaat observeren we ter controle. Indien een opvoeder vaststelt dat de jongere onder
invloed is, dan roept de opvoeder z’n collega erbij om dit te bevestigen.
Zijn ze beiden van mening dat de jongere heeft gedronken of iets anders gebruikt heeft
waardoor zijn functioneren verstoord is, dan zetten we de procedure uit het beleid in
werking.
Dit conform de informatie vanuit het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo Roeselare.
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5. Drugs

Drugs
Het bezit, gebruik of onder invloed zijn van
cannabis en andere illegale drugs is verboden.

Bij eerste overtreding ongeacht hoeveelheid:
•
•

•
•

•
•
•

•

•

Dealen en/of doorgeven van cannabis en
andere illegale drugs is verboden.

Directie en team worden verwittigd.
Indien de jongere onder invloed is,
worden de ouders opgebeld om de
jongere op te halen.
De ouders worden voor een gesprek op
het internaat verwacht.
Er wordt een aangetekende brief met
een waarschuwing gestuurd naar de
ouders, na het gesprek.
De jongere wordt geschorst voor
minstens 1 week.
Daarna volgt een contract.
De jongere krijgt een reflectietaak over
drugs die hij moet maken tijdens een
week verplichte avondstudie.
Na het maken van deze reflectietaak
moet de jongere op gesprek bij zijn/haar
gangverantwoordelijke en de
internaatbeheerder.
Wanneer de overtreding tegelijk een
veiligheidsovertreding was, wordt de
intern onmiddellijk uitgesloten tot het
einde van het schooljaar. Dit betekent
dat roken binnen de gebouwen
verboden is.

Bij tweede overtreding:
• Definitieve schorsing tot einde
schooljaar.
Bij het dealen van drugs (bij hoeveelheden
groter dan voor persoonlijk gebruik gaan we uit
van dealen) = definitieve schorsing tot einde
schooljaar.
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G. Contact en info
1. Wie zijn onze internen?

Onze internen volgen allen les in een school van de scholengroep Sint-Michiel. We zijn dan ook een
aangehecht internaat.
Een overzicht:
1. Op de campus
- Vrij Agro en Biotechnisch Instituut https://www.vabi.be/
- Het Klein Seminarie
https://www.kleinseminarie.be/
2. Andere scholen
- Vrij Technisch Instituut
- Onze Jeugd
- VMS
- Broederschool
- Burgerschool

https://www.vtiroeselare.be/
https://www.onzejeugd.be/
https://www.vmsroeselare.be/
https://www.broederschool-olvvanvreugde.com/
https://www.burgerschool.be/

Allen samen maakt dat we een grote groep hebben, vanuit diverse windstreken en verschillende
scholen en studierichtingen. Dat zorgt voor veel diversiteit.
De meeste komen op internaat omdat de combinatie school-thuis zo makkelijker is, maar er zijn er ook
omdat er een zorgvraag is die beter op internaat kan opgevolgd worden, bijvoorbeeld nood aan
structuur, nood aan (studie-)begeleiding of op vraag van een consulente / jeugdrechter. Belangrijk is
wel te weten dat alle internen hier zijn omdat ze het zelf willen of gekozen hebben.
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2. Wie is wie (schooljaar 2022-2023)?

Opvoeder
Welke gang?
Guy Corveleyn
Maxim Vermeersch
Wim De Witte
W4
Bernd Vandenbussche
W4
Robin Loones
W3
Maarten Meulemeester
W2
Stacey Flameyn
W1
Maxim Vermeersch
CK
Jelle Reynaert
CK
Delphine Provoost
G3
Ellen Debruyne
G3
Els Vandamme
G4
Lisa Soenen
G4
Frank Dubois
Zondaginternaat
Shauni Versigghel
Zondaginternaat
*Dit onder voorbehoud van wijzigingen.

Welke leefgroep?
Internaatbeheerder
Internaatbeheerder
1ste graad jongens
1ste graad jongens
3e jaar jongens
3e graad jongens
4de jaar jongens
3de graad jongens
3de graad jongens
1ste en 2de graad meisjes
1ste en 2de graad meisjes
3de graad meisjes
3de graad meisjes

Handig om weten:
- Iedere opvoeder is verantwoordelijk voor een eigen gang met bijhorende leefgroep.
- Bovenstaande indeling is een indicatie en onderhevig aan veranderingen.
- De internen spreken de opvoeder aan met meneer of mevrouw.
- De opvoeders contacteren kan telefonisch (051/26.47.38), via Smartschool of via e-mail
(voornaam.familienaam@sint-michiel.be).
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3. Organigram

Het internaatsbestuur:
v.z.w. Scholengroep Sint-Michiel
Admininstratieve zetel:
Kattestraat 33
8800 Roeselare
Tel 051/25.90.00
Fax 051/25.90.01
Afgevaardigde van het internaatsbestuur:
Dhr. Pedro Nolf (campus coördinator)
Mevr. Eva Stael (directeur KSR)
Dhr. Bart Vandenberghe (directeur V.A.B.I.)
Internaatbeheerders
Dhr. Guy Corveleyn
Dhr. Maxim Vermeersch
Er is administratief een uitsplitsing van Internaat Zuid: enerzijds Internaat Zuid, anderzijds Internaat
VABI. Beide blijven overkoepelend behorend tot de vaste benaming van Internaat Zuid.

4. Contactgegevens

Internaat Zuid
Website:

https://www.internaatzuid.be/

Adres:

Zuidstraat 27, 8800 Roeselare

Tel:

051/26.47.38

E-mail:

Internaatzuid@sint-michiel.be
Guy.corveleyn@sint-michiel.be
Maxim.vermeersch@sint-michiel.be

Scholengroep Sint-Michiel
Website:

https://www.sint-michiel.be/

Adres:

Kattenstraat 33, 8800 Roeselare
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H. Privacy
Het internaat publiceert geregeld foto's van internen op de website en in andere publicaties. De
bedoeling van deze foto's is geïnteresseerden op het internaat en daarbuiten op een leuke wijze te
informeren over de activiteiten.
Indien het om gerichte foto's gaat, dit wil zeggen om foto's die enkel één bepaalde leerling duidelijk in
beeld brengen (bijvoorbeeld tijdens een sportmanifestatie), dan mag dit beeldmateriaal uitsluitend
met de toestemming van die leerling gepubliceerd worden.
In een dergelijk geval zullen we dan ook steeds je toestemming vragen. Indien het om niet-gerichte
foto's gaat (bijvoorbeeld een sfeerbeeld van verscheidene internen op de speelplaats of op het
internaat), dan gaan we ervan uit dat de betrokken internen geen bezwaar hebben tegen de publicatie
van deze foto's.
Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat schriftelijk bij het begin van het schooljaar
aan het internaat mededelen en zullen we je bezwaar respecteren.
Hierbij is het ook duidelijk dat je als intern geen foto’s neemt of ander beeldmateriaal vastlegt en/of
verspreidt van zowel je mede-internen als van de personeelsleden van het internaat. Hiervoor kunnen
ordemaatregelen of tuchtmaatregelen uitgesproken worden.
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I. Bijlages
1. Bijlage: Zie “Kledij – voorkomen – hygiëne – attitudes”
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2. Bijlage: Zie “Roken”

Bron: https://nieuws.vtm.be/binnenland/e-sigaret-wel-degelijk-verboden-op-school
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3. Bijlage: Zie “Elektrische installaties”
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4. Bijlage: Zie “Roken”

Shisha-pen roken op school is verboden
De 'Shisha-pen', een elektronische sigaret die in allerlei kleuren en smaken bestaat, valt onder het
wettelijk rookverbod op school. Dat zegt het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en
Ziektepreventie (VIGeZ)s, die alle scholen oproept om het verbod op te nemen in het
schoolreglement.
Sinds 1 september 2008 is er een algemeen rookverbod van kracht in scholen. "De wetgever
voerde dit verbod in voor het roken van producten op basis van tabak en soortgelijke producten",
verduidelijkt Stefaan Hendrickx van het VIGeZ. "De elektronische sigaret valt onder soortgelijke
producten, ze is verboden in alle gevallen waar een rookverbod op school geldt. Zelfs als die
elektronische sigaret geen nicotine en geen tabak bevat, zoals sommige shisha-pennen."
Het VIGeZ wijst erop dat het gadget gezondheidsrisico's inhoudt en vreest voor een opstapje naar
echt roken. "De handeling bootst het echte roken en het ritueel van het roken na", aldus
Hendrickx. "Het risico is zeer groot dat de stap naar het roken van echte sigaretten kleiner wordt.
Bovendien bestaat het product ook in allerlei zoete smaakjes en fruitsmaakjes die kinderen en
jongeren aanspreken. Dat verlaagt de drempel."
Bij het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is de elektronische sigaret al twee jaar opgenomen bij het
rookverbod in het model van schoolreglement. "Dat is een voorbeeldreglement dat scholen
kunnen overnemen", zegt woordvoerster Sarina Simenon. GO ! benadrukt verder dat het
belangrijk is om jongeren te informeren over het waarom van het verbod. "Misschien zijn
sommige 'nepsigaretten' niet schadelijk, maar ze kunnen wel aanzetten tot roken. Vanuit het
gezondheidsbeleid van het GO! gaan wij scholen ook verder sensibiliseren over een goed
tabaksbeleid op school. Het rookverbod is een onderdeel van een tabaksbeleid op school,
sensibilisering is daarbij even belangrijk."
Het Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs (VSKO) kreeg nog geen specifieke vragen
van scholen. "Gezien de medische wereld zich nog niet heeft uitgesproken over de waarde van die
sigaret bij het stoppen met roken, is het voor ons zoeken naar de juiste attitude", zegt
woordvoerder Willy Bombeek. "Elke school is autonoom om te beslissen welk beleid ze daarrond
voert, maar het is belangrijk om daarover met jongeren in dialoog te gaan."
Een shisha-pen, ook wel E-shisha, electronic shisha of E-hookah genoemd, is een elektronische
waterpijp in de vorm van een pen en verkrijgbaar in allerlei kleuren en smaken, zoals aardbei,
cola, perzik enz. Het omhulsel bevat een elektrisch circuit met batterij en een spiraaltje dat via
een touwtje gekoppeld is aan een gaasje doordrenkt met vloeistof. Door te zuigen aan het
mondstuk, wordt het elektrisch circuit gesloten en gaat de shisha-pen ‘aan’. Hierdoor licht het
lampje op en wordt het spiraaltje warm. Hierdoor verdampt de vloeistof in het touwtje,
waardoor witte rook ontstaat. Deze damp, of rook, wordt ingeademd.
De shisha-pen bevat (meestal) geen nicotine of teer, maar wel andere bestanddelen als
propyleenglycol, glycerol en glycerinetriacetaat. Dat zijn organische vloeistoffen die bij verhitting
gemakkelijk verdampen en een damp vormen die op
rook lijkt. Er worden ook shisha-pennen verkocht die wel nicotine bevatten. Deze zijn te
vergelijken met ‘gewone’ elektronische sigaretten.
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Shisha-pennen worden onder meer via internet verkocht en zijn op korte tijd erg populair
geworden bij jongeren.
Gezondheidsrisico?
Shisha-pennen zijn pas zeer recent op de markt. Er is (nog) geen wetenschappelijk onderzoek
bekend naar de stoffen die vrijkomen bij verdampen en of die stoffen, bij normaal gebruik, schade
voor de gezondheid kunnen veroorzaken. De shisha-pen zonder nicotine en teer is alleszins minder
schadelijk voor de gezondheid dan het roken van een klassieke sigaret.
Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) analyseerde in een recent
rapport de mogelijke gezondheidsrisico’s van de Shisha-pen.
De hoofdbestanddelen van de damp die wordt geïnhaleerd na het nemen van een trekje van de
shisha-pen zijn propyleenglycol (54%) en glycerol (46%). Daarnaast bevat de damp een kleine
hoeveelheid smaakstof en mogelijk sporen van andere stoffen.
Propyleenglycol wordt toegepast in de voedings-, cosmetische, farmaceutische en
kunststofindustrie. Het wordt eveneens gebruikt om de namaakrook en mist te creëren die vaak in
discotheken, theaters en televisieproducties wordt gezien. De concentratie propyleenglycol die
bereikt wordt in de luchtwegen en longen na het nemen van één trekje van de shisha-pen is hoger
dan de aanbevolen maximale concentratie in namaakrook en mist uit rookmachines voor, onder
andere, theaterproducties.
Glycerol wordt gebruikt in verschillende industriële en consumentenproducten, zoals zeep en
schoonmaakmiddelen, medicijnen, cosmetica, voedingsmiddelen, verf, hars en papier.
Beide stoffen worden veilig beschouwd indien gebruikt als additief in voedingsmiddelen. Anders
dan bij gebruik in voedingsmiddelen, worden propyleenglycol en glycerol via de shisha-pen
ingeademd, wat leidt tot blootstelling van de luchtwegen en longen.
• De hoeveelheid propyleenglycol aanwezig in de damp die wordt ingeademd na het nemen van
één trekje is hoog genoeg om irritatie van de luchtwegen te veroorzaken (droge keel, hoesten).
• De effecten van langdurige blootstelling aan propyleenglycol via de shisha-pen kunnen moeilijk
geschat worden, omdat gegevens over langdurige blootstelling van mensen ontbreken. Wel is
bekend dat bij ratten die langdurig worden blootgesteld aan propyleenglycol, de dikte van het
luchtwegepitheel en de slijmproductie in de luchtwegen toenemen.
• De hoeveelheid glycerol aanwezig in de damp die wordt ingeademd na het nemen van één trekje
kan irritatie van de luchtwegen (droge keel, hoesten) veroorzaken.
• Uit een studie in ratten blijkt dat glycerol, in concentraties die lager zijn dan die na het nemen
van één trekje van de shisha-pen, door irritatie veranderingen veroorzaakt in het epitheel van het
strotklepje. Omdat onbekend is hoe de shisha-pen gebruikt wordt en omdat er onvoldoende
vergelijkbare studies beschikbaar zijn, is niet duidelijk of vergelijkbare effecten ook op kunnen
treden na langdurig gebruik van de shisha-pen.
• Over het effect van blootstelling aan beide stoffen tegelijk, zoals het geval is bij het inhaleren van
de damp uit de shisha-pen, zijn geen gegevens bekend. Ook is het onbekend wat de risico’s zijn
van de eventuele sporen van andere bestanddelen die geïnhaleerd worden via shisha-pen.
Het RIVM besluit dan ook dat het nemen van één trekje van de shisha-pen voldoende is om de
luchtwegen te irriteren (droge keel, hoesten). Of het gebruik van de shisha-pen zal leiden tot
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vergelijkbare effecten zoals gezien bij ratten, kan aan de hand van de huidige beschikbare
gegevens niet geschat worden. Vooral omdat nog onbekend is hoe consumenten de shisha-pen
precies gebruiken. Des te vaker en langduriger consumenten de shisha-pen gebruiken, des te
groter is de kans op nadelige effecten op de luchtwegen.
Het Nederlandse Trimbos-instituut vindt, naast de mogelijke gezondheidsrisico's, het gebruik van
de pen ook kwalijk omdat die het roken van een sigaret nabootst. Op deze manier wennen
jongeren aan de handeling van het roken en aan het inhaleren van stoffen via de mond. Volgens
het Trimbos-instituut, dat zich onder meer bezig houdt met onderzoek naar verslaving, wordt de
stap naar het roken van sigaretten hier mogelijk door verkleind.
In ons land raden het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGEZ) en
het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisatie (OIVO) het gebruik van de
shisha-pen af.
Om twee redenen: ze bevat vermoedelijk schadelijke stoffen en moedigt jongeren aan om ‘echt’ te
gaan roken. Het VIGeZ vraagt daarom aan de bevoegde diensten in ons land om de introductie van
de shisha-pen op de jongerenmarkt met de nodige aandacht te volgen, de nodige stappen te
ondernemen en het gebruik en de verkoop van de shisha-pen te reguleren of verbieden.
Ook het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) en de
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (FOD
Volksgezondheid) waarschuwen voor de elektronische sigaret en de shisha-pen.
Deze elektronische apparaten worden vandaag zonder speciale overheidstoezicht in de handel
gebracht. Ze worden vervaardigd door niet-farmaceutische bedrijven en hoeven niet te voldoen
aan de vereisten van de farmaceutische sector op het vlak van kwaliteit, veiligheid en
doeltreffendheid. Veel van deze producten worden verhandeld via illegale internetsites en zijn
afkomstig uit diverse delen van de wereld. De kwaliteit van deze producten is zeer divers en de
nodige veiligheidsvoorschriften ontbreken.
De FOD volksgezondheid benadrukt dat het gebruik van dergelijke producten op onder meer
openbare plaatsen, restaurants en cafés verboden is om te vermijden de indruk te geven dat op
deze plaatsen mag gerookt worden gezien sterke gelijkenis met de klassieke sigaret.
Bron: https://nieuws.vtm.be/binnenland/106891-shisha-pen-roken-op-school-verboden
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5. Bijlage: Zie “Elektrische apparaten”
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“Samen groeien naar zelfstandigheid”
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