
Internaat Zuid
Samen groeien naar zelfstandigheid

SINT-MICHIELINTERNATEN
OP EIGEN BENEN



SAMEN GROEIEN NAAR ZELFSTANDIGHEID

Op een Sint-Michielinternaat staat een intern op eigen benen, maar nooit alleen. Op drie campussen - Noord, Oost 
en Zuid - leven jongens en meisjes in een context waarin ze stapsgewijs werken naar 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’.

Beste toekomstige intern en ouders

Het internaat, jouw thuis op school. Het 
inter naat is een minimaatschappij op zich, de 
plaats waar je tijdens de schoolweek woont, 
eet, leeft en vrienden maakt. Voor heel wat 
jongens en meisjes is het inter naat een van 
de mooiste ervaringen uit hun jeugd. Weke
lijks leef je samen met leeftijdsgenoten, 
van ’s ochtends tot ’s avonds, in groep. Ons 
internaat biedt alle kansen om te leren samen 
leven, samen ontspannen en samen leren 
in een veilig en open klimaat. De internaat
mede werkers onder  steunen je daarbij.

Samen bouwen we een echte thuis en een 
aangename leefgemeenschap voor jonge 
men   sen. We staan klaar om jou wegwijs te 
ma ken en maken graag tijd voor een indi vi
dueel gesprek of een rondleiding.
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WAAROM KIEZEN VOOR INTERNAAT?

Jongeren en ouders kiezen om diverse redenen voor 
ons internaat: het aanbod aan activiteiten, onze dage-
lijkse structuur en zorg, de studiecoaching of om de 
afstand naar school makkelijk te overbruggen. Op inter-
naat werken we volgens een groeilijn naar zelf stan dig-
heid, zo bieden we een opvoedingsstijl aan op maat. 

De internaatmedewerkers volgen tijdens hun weke-
lijk  se team vergadering de jongeren van dichtbij op. 
Regel matig is er een overleg met de klasleraar, de inter-
naatmedewerker of een directielid van de dag school. 
De intern heeft ook een eigen inbreng: zo hebben we 
een eigen internenraad en baten onze “Molle gatters” 
een van de ont spanningsruimtes uit.

Op Internaat Zuid verblijven internen uit KSR, VABI, VTI, 
VMS, Burgerschool, Broeder school en Onze Jeugd. Allen 
scholen van scholengroep Sint-Michiel. Onze internen 
komen uit alle hoeken van Vlaanderen of zelfs van net 

over de landsgrenzen heen, maar ook jongeren uit regio 
Roeselare kiezen voor ons.

EEN AANPASSING?

Natuurlijk zorgt het leven op ons internaat voor enige 
aanpassing, zeker voor de eerstejaars. Voor hen zetten 
we extra in op geborgenheid om de over stap van de 
lagere school zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zo 
heb  ben ze een eigen refter, een aparte ont span nings-
ruimte en aangepaste activiteiten. Elk jaar ver wel-
komen we trou wens een 50-tal nieuwe inter nen van 
het 1ste tot het 7de jaar. De ene intern past zich vlotter 
aan dan de andere, maar dankzij de pro fessionele 
gang  werking met vaste internaatmedewerkers voelt 
iede reen zich snel thuis. Wekelijks informeren we alle 
ouders via Smartschool over het verloop van de inter-
naats week. Een telefoon gesprek of mailverkeer met de 
inter naatmedewerkers of de be heer ders kan uiteraard 
ook.

INTERNAAT, IETS VOOR JOU?
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DE DAGINDELING

OCHTEND 06u30 Opstaan, mogelijkheid om te 
douchen.

07u10
07u20
07u30

Het ontbijt staat klaar

08u15 We vertrekken naar school.

NAMIDDAG 16u45 Vieruurtje

17u30 Studie in de studiezaal voor het 
1ste, 2de en 3de jaar 
Studie op de kamer vanaf het 
4de jaar

AVOND 18u30 Avondmaal

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

19u15 Mogelijkheid tot extra 
studie 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 Slaapzacht 1ste en 2de jaars

21u45 Slaapzacht 3de en 4de jaars

22u00 Slaapzacht 5de, 6de en 7de jaars

4



5

“In het begin is het wat aan
passen aan het leven in groep. 
Al snel leer je nieuwe mensen 
kennen. Ook de sfeer op de 
eigen gang is leuk. 

’s Avonds of op woensdag
namiddag kan je je uitleven 
tijdens de activiteiten. De 
internaatmedewerkers stimu
leren ons ook om vol doen de  
te studeren, dat helpt!”

MAARTEN, nieuwe intern 5de jaar VTI
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WAT EXTRA INFO

› Kiezen voor ons internaat is zich engageren om  
een volledig schooljaar in groep samen te leven.  
We verwachten dan ook een positieve attitude  
van iedere jongere.

› Wie lid is van een sport- of hobbyclub kan dit  
gerust verderzetten. Je maakt hiervoor een  
afspraak met een van de beheerders. 

› Bij inschrijving gaan de ouders én de intern  
akkoord met het internaatreglement, dat kan je 
raadplegen op onze website.

› Het inrichten van de kamer gebeurt steeds  
in de laatste week van augustus.

› De internaatmedewerkers hebben elk hun eigen 
achtergrond: (sport)leerkracht, maatschappelijk 
werker, orthopedagoog of internaatmedewerker.  
Dit zorgt voor een dynamische opvoedingsstijl.

› Neem zeker een kijkje op onze Facebookpagina  
voor meer sfeerfoto’s.

WAT BRENG JE MEE?
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KOSTPRIJS

CONTACT

Kinderen ten laste Jaartotaal 2023-2024

1-2 € 3089*

3 € 3039

4 € 2989

5 € 2939

WAT KOST HET VERBLIJF OP INTERNAAT?

De vermelde kostprijs bevat logies, maaltijden en de begeleiding. De prijs wordt geïndividualiseerd en is afhan-
ke  lijk van een aantal factoren (bv. de dagschool, wekelijkse stages, kinderen ten laste...). Er is een bij komen de 
ver  min  dering 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 aanwezig heidsdagen berekend. De betaling gebeurt via domiciliëring. De intekening voor het 
zondag avond internaat (kostprijs: € 432/schooljaar) gebeurt bij inschrijving en is gelimiteerd in aantal.

(*) Dagprijs 2023-2024: € 18,17 (indicatie) 

Heb je nog vragen of wens je een afspraak te maken:

Internaat Zuid
Zuidstraat 27
8800 Roeselare

Tel. 051 26 47 38
Gsm 0483 11 59 73
internaatzuid@sint-michiel.be
www.internaatzuid.be
 
Guy Corveleyn: 
guy.corveleyn@sint-michiel.be
Maxim Vermeersch: 
maxim.vermeersch@sint-michiel.be

INSCHRIJVINGEN

Vanaf het tweede trimester kan er worden inge schre-
ven voor het volgende schooljaar. Een inschrijving is 
een engagement voor het volledige schooljaar.
Inschrijven kan tijdens de info- en opendeurdagen, na 
telefonische afspraak. U kan ook het contactformulier 
invullen op onze website.
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SCHOLENGROEP
SINT-MICHIEL vzw

Kattenstraat 33
8800 Roeselare
Tel 051 62 12 00

info@sint-michiel.be
sint-michielinternaten.be
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INTERNAAT ZUID
Voor leerlingen uit Burgerschool, Broederschool,  

Klein Seminarie, VABI, VMS, VTI en Onze Jeugd. 

Zuidstraat 27
8800 Roeselare

051 26 47 38
internaatzuid@sint-michiel.be

www.internaatzuid.be

  www.facebook.com/InternaatZuid      www.instagram.com/internaatzuid


