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LEEFREGEL INTERNAAT

Beste ouder en intern

We heten u hartelijk welkom en danken u voor het vertrouwen in ons internaat. In de gesprekken die vooraf
gingen aan de inschrijving hebben we de werking en de visie van ons internaat toegelicht. Bij de ondertekening
van het inschrijvingsdocument hebben we verwezen naar een overeenkomst (zie bijlage) en de leefregel van ons
internaat.
De leefregel van ons internaat 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.
Voor jonge mensen is, leren leven in een kleine samenleving zoals ons internaat, een belangrijke 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, internaatsmedewerkers, school, …).
De leefregel van ons internaat bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je onze uitgeschreven visietekst. In
het tweede deel vind je de bepalingen rond inschrijving, de situering van het internaat als leergemeenschap en
als opvoedings- en leefgemeenschap. Ten slotte vind je in het derde deel heel wat informatie over diverse
onderwerpen.

Beste intern

Wanneer je je inschrijft in ons internaat, gaan je ouders akkoord met de volledige leefregel van ons internaat. In
elk geval verwachten we ook van jou dat je de internaatleefregel goed leest, ermee akkoord gaat en hem naleeft.
Wij engageren ons om samen met jou en alle internen een tweede thuis te maken van ons internaat met een
aangename studiesfeer en heel wat ontspanningsmogelijkheden.

Het internaatsteam
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DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT
1

Het internaat van de vzw KSO Tielt-Ruiselede wil een weerspiegeling zijn van onze samenleving, waarin jongens
en meisjes van het eerste tot en met het zevende jaar van het secundair onderwijs zich welkom, geborgen en
veilig voelen. Wij streven naar een kwaliteitsvol internaat in gedeelde zorg en verantwoordelijkheid met de
ouder(s), de internen, de school en andere partners.

2

Het internaat is een echte ‘tweede thuis’, waar de opvoeder de internen in hun groei naar volwassenheid en
persoonlijke ontplooiing bijstaat. De opvoeder getuigt van luisterbereidheid en heeft aandacht voor de
persoonlijke noden van elke intern. Het welbevinden van de internen ligt ons nauw aan het hart. Wij hebben
daarbij oog voor een gezonde omgeving en een eigentijdse infrastructuur met onder andere ruime persoonlijke
kamers en gezellige leefruimtes. Het internaat heeft tot doel een sterk alternatief te bieden voor een
gezinscultuur van drukte en haast tijdens de week.

3

Vanuit onze christelijke overtuiging willen wij de internen begeleiden en opvoeden tot liefdevolle en sociale
mensen met respect voor elkaar en hun leefwereld. Wij stellen daarbij attitudes als verantwoordelijkheidszin,
orde en stiptheid voorop.

4

De opvoeding van de internen is een zaak van de ouder(s), de school én het internaat. Het hanteren van een
verbindende communicatie met de internen, ouder(s) en de school is daarbij van wezenlijk belang. Het is een
manier van communiceren die direct, doeltreffend, helder en vooral gericht is op aandacht en respect voor de
behoeften van beide partijen.
De kern van verbindende communicatie is dat men de intentie heeft om met de behoeften van de ander
rekening te houden en deze niet te schaden, met als doel hechte verbondenheid te creëren.

5

Door respectvol met elkaar om te gaan en een gedeelde verantwoordelijkheid te dragen, zorgen we voor een
positieve sfeer. Om in groep samen te leven zijn heldere regels en gepaste begrenzing echter noodzakelijk.
Zo bieden wij de internen een aangename en duidelijke structuur aan.

6

Studiebegeleiding staat centraal in onze werking. Het internaat wil een goede leeromgeving aanreiken. Dit
houdt in dat wij tijdens de studie-uren een rustige werksfeer en studie op maat van de internen bieden. Wij
volgen de schoolresultaten op via de schoolagenda, het digitaal platform en de rapporten. Hiermee hebben wij
een duidelijk beeld van de studievorderingen en zetten wij eventuele begeleidingsstappen. Wij stemmen de
individuele studietijd hierop af. Wij streven ernaar om aan de internen indien nodig hulp en ondersteuning te
bieden, zonder het groepsbelang uit het oog te verliezen.

7

Na het studeren is er uiteraard ook tijd en ruimte voor gezonde ontspanning. Elke dag hebben de internen kans
om zich uit te leven tijdens de activiteiten of tot rust te komen. We verwachten dat iedere intern minstens 1
keer per week deelneemt aan een activiteit. Daardoor leren ze elkaar te waarderen en leren ze rekening houden
met ieders mogelijkheden en grenzen. De ontspanningsactiviteiten bevorderen de samenhorigheid en zorgen op
een positieve manier voor een goede groepsgeest. De ontwikkeling van sociale vaardigheden is eigen aan het
internaatsleven.
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DEEL 2: LEEFREGEL
1.

DE INSCHRIJVING

1.1

Eerste inschrijving
Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het reglement
van het internaat. Dit betekent dat je niet telefonisch (of per fax of mail) ingeschreven kan worden en dat jij
samen met minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het
intakegesprek. Na lezing wordt de leefregel van ons internaat ondertekend ter goedkeuring door ouders en de
intern.

1.2

Herinschrijving
Een inschrijving gebeurt telkens voor de duur van één schooljaar. Gedurende het schooljaar (tenzij bij een
definitieve uitsluiting of bij contractuele tekortkoming) kan men herinschrijven voor het volgende schooljaar.

2.

HET INTERNAAT ALS LEERGEMEENSCHAP

2.1

Organisatie van de studie
Zeer belangrijke en niet te onderschatten elementen binnen het internaatsleven, zijn de studie-inzet en de
resultaten. Om tot een goede studiebegeleiding te komen is het van belang dat wij een klimaat scheppen
waarin gestudeerd kan worden, ieder binnen zijn eigen tempo en mogelijkheden. Je persoonlijke groei naar
zelfstandigheid op studievlak is een van onze pedagogische opdrachten. Door ons heterogeen internaat
(met jongens als meisjes, van 12 tot 18 en uit verschillende studierichtingen + basisschoolkinderen , jongens en
meisjes , van 9 tot 12 , derde tot het zesde leerjaar, uit de verschillende basisscholen van Tielt) is het
vanzelfsprekend dat niet iedereen hetzelfde ‘studieschema’ zal krijgen. Binnen het internaat werken we met
goed uitgebalanceerde studietijden en met een gedifferentieerde begeleiding afhankelijk van de studierichting,
individuele mogelijkheden en resultaten. Er kan gekozen worden om de avondstudie op school of op het
internaat te volgen. Afhankelijk van de studierichting, leeftijd en persoonlijke noden zullen er nog bijkomende
studiemomenten worden aangeboden. Tijdens examenperiodes bieden we de mogelijkheid dat internen op het
internaat komen studeren in de namiddagen.

2.2

Opvolging van de resultaten
Het internaatsteam staat in nauw contact met de 6 verschillende secundaire katholieke scholen regio TieltRuiselede. Deze scholen zijn De Bron, Handelsinstituut Regina Pacis, Vrij Technisch Instituut , Sint-Jozefsinstituut,
Instituut Sancta Maria en De Vrije BuSO-school De Ster. Afhankelijk van je inzet en resultaten kunnen we je
studieschema altijd aanpassen.
We staan daarnaast ook in nauw contact met de 4 verschillende basisscholen van onze basisschoolkinderen.
Deze scholen zijn de Vrije Basisscholen Het Spoor, ’t Nieuwland, Heilige Familie en De Vlinder.

2.3

Contact met ouders, de school, CLB, …
In een losse en open sfeer zal geregeld contact worden opgenomen met de ouders. Verbindende communicatie
vinden we dan ook van essentieel belang voor een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. Onze
oudercontacten zijn daar een cruciaal onderdeel van.

2.4

Laptopgebruik
Tijdens het eerste studie-uur wordt er geen gebruik gemaakt van de laptop want instuderen is een belangrijk
onderdeel van het leerproces. Voor de BSO-leerlingen is dit het eerste half uur.
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3

HET INTERNAAT ALS OPVOEDINGS- EN LEEFGEMEENSCHAP

3.1

Aanwezigheid
Als je ingeschreven bent in ons internaat verwachten we dat je gedurende het hele schooljaar aanwezig bent. We
organiseren activiteiten en moedigen je aan hier regelmatig aan deel te nemen. Iedereen is verplicht om minstens
aan 1 activiteit per week deel te nemen. Deze activiteiten geven je de kans je te verrijken, te ontspannen, je verder
te ontwikkelen en je te integreren in de groep. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent
op het internaat, d.w.z. onmiddellijk na school of na de avondstudie. Uitzonderingen betreffende aanwezigheden
zijn enkel toegestaan mits overleg met de ouders en schriftelijke bevestiging (per email, niet per sms).

3.2

Afwezigheid

3.2.1 Algemene regel bij afwezigheden
De algemene regel is dat je ouders steeds het internaat en de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de
afwezigheid te voorzien, dan vereist ze het voorafgaand akkoord van het internaat. Bij onvoorziene afwezigheid
delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee. Dit wordt meegedeeld per mail (internaat.kso@molenland.be) of
op papier. Het spreekt vanzelf dat een intern nooit zonder overleg met het internaat de leefgroep verlaat.
3.2.2 Afwezigheid bij ziekte
Voor een korte ziekteperiode (één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen) volstaat een ondertekende en
gedateerde verklaring van je ouders. Een medisch attest is vereist voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra
je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent. Het afwezigheidsattest bezorg je zo vlug mogelijk aan de
opvoeder. Een kopie van het doktersattest volstaat.
3.2.3 Afwezigheid om een andere reden
Voor andere dan afwezigheden wegens ziekte (zoals tandartsbezoek, sporttraining, ...) moet je wel steeds op
maandagmorgen een schriftelijk verantwoordingsstuk of een mail van je ouders bezorgen. Hiervoor heb je ook
de toestemming van de internaatsverantwoordelijke nodig. Als ouders toestemming geven aan hun kinderen
om het internaat te verlaten zijn de ouders verantwoordelijk bij ongevallen en kan het internaat niet meer
aansprakelijk gesteld worden.

3.3

Toegang tot het internaat
Toegang tot het internaat: INT 1 : Oude Stationsstraat 59, 8700 Tielt
INT 2: Ieperstraat 32, 8700 Tielt (of over speelplaats Regina Pacis, Patersdreef 5)
Openingsuren:
maandag-, dinsdag-, donderdag: van 16.30 uur in de namiddag tot 8.00 uur volgende morgen
woensdag van 12.00 uur tot 8.00 uur volgende morgen
maandagmorgen tussen 7.30 uur en 8.00 uur kan bagage binnengebracht worden
vrijdagavond tussen 15.45 uur en 17.00 uur kan bagage opgehaald worden
Indien er op school geen avondstudie is, zal het internaat toegankelijk zijn.

3.4

Leefregels

3.4.1 Kledij – voorkomen – hygiëne
Voor de schoolkledij zouden we willen verwijzen naar het schoolreglement.
Voor de sportieve activiteiten op het internaat zorg je dat je steeds gepaste sportkledij en schoeisel op het
internaat hebt liggen. Bij voorkeur ook zwemgerief.
T-shirts met een onaanvaardbare opdruk, gescheurde of uitgerafelde kledij, uitdagende haartooi en/of make-up
en piercings zijn niet toegelaten binnen het internaat. Persoonlijke hygiëne is een vorm van zelfrespect en
daarom hechten we er ook veel belang aan . Zorg ervoor dat je ’s morgens steeds verzorgd aan de tafel
verschijnt. Iedere dag is er tijd en ruimte om een douche te nemen.
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3.4.2

Persoonlijke bezittingen

3.4.2.1 GSM en sociale media
Iedereen mag een GSM ter beschikking hebben. Er wordt verwacht dat je er op een gezonde en verantwoordelijke
manier mee om gaat. Indien dit niet gebeurt, kan de opvoeder dit te allen tijde aanpassen. Het internaat kan niet
verantwoordelijk worden gesteld bij verlies, breuk of diefstal. Hier kan je uit afleiden best geen te duur toestel
mee te nemen naar het internaat. Tijdens de maaltijden leggen we de GSM aan de kant.
We respecteren ieder zijn privacy. Het nemen en verspreiden van beeldmateriaal zonder de toestemming van de
betrokken intern wordt niet getolereerd.
3.4.2.2 Grote geldbedragen
We raden je aan om geen te grote geldbedragen mee te nemen naar het internaat. Het geld kan in bewaring
gegeven worden aan de internaatsopvoeder. Daarbuiten zijn de internen zelf verantwoordelijk voor hun bezit.
Ook hier is het internaat niet verantwoordelijk bij diefstal als verlies.
3.4.2.3 Computers, laptops
Voor de internen worden laptops ter beschikking gesteld door het internaat in de leefruimte of in de studiezaal.
De tweede en derde graad kan en mag een eigen laptop ter beschikking hebben op hun kamer. Dit telkens onder
het waakzame oog van de internaatsopvoeder. Schoolwerk gaat altijd voor op ontspanning, dit is ook zo voor
laptopgebruik. Persoonlijke laptops kunnen steeds ter bewaring worden gegeven aan de internaatsopvoeder.
Internettoegang wordt beperkt in de tijd zodat de nachtrust niet in het gedrang komt. Als bijlage van het
schoolreglement kunt u het “protocol PC & Internetgebruik vzw KSO Tielt-Ruiselede” vinden. Dit is uiteraard ook
van toepassing op het internaat.
3.4.2.4 Elektronische spelletjes
I-pods, spelconsoles en andere multimedia kunnen enkel gebruikt worden tijdens de ontspanningsmomenten. Bij
overtredingen van deze regel kan het toestel steeds in bewaring worden genomen door de opvoeder. Er wordt
verwacht dat internen met het gebruik van deze spelletjes op een gezonde en verantwoordelijke manier kunnen
omgaan. Bij slaaptijd worden deze toestellen uiteraard uitgeschakeld.
3.4.2.5 Verlies of diefstal van deze bovenvermelde zaken
Het internaat kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij verlies, breuk of diefstal van persoonlijke spullen. De
internen kunnen steeds hun waardevolle zaken ter bewaring geven aan de opvoeder.
3.4.3

Gezondheid
Op het internaat en in onze scholen wordt heel wat aandacht besteed aan gezonde en lekkere voeding. De
maaltijden worden in 2 eigen grootkeukens vers bereid. Er is een ruim aanbod met veel afwisseling. Hiervoor
werken we samen met een professioneel cateringbedrijf en verwijzen we graag naar volgende website
http://www.eetleerleef.be. Alcohol, gebruik van andere drugs en roken zijn op het internaat ten strengste
verboden. Als bijlage kunt u ons drugbeleid vinden.

3.4.4

Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag
Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag worden op het internaat niet getolereerd. Het internaatsteam
besteedt veel aandacht aan pestgedrag en staat steeds open voor het signaleren van pesten.

3.4.5

Veiligheid
Het internaat voert een ernstig veiligheids- en preventiebeleid. In opvolging van dit beleid treft zij een aantal
maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Voor elke persoonlijke kamer gelden
strikte veiligheidsnormen. Omwille van de persoonlijke veiligheid en deze van anderen, breng je geen
gevaarlijke voorwerpen mee naar het internaat.
Bij ongevallen als gevolg van deelname aan internaatsactiviteiten of andere kleine ongevallen, beschikt het
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internaat over een EHBO – koffer. We verwijzen naar de instructiekaart in het EHBO-lokaal en de richtlijnen op
de individuele fiche.
In het kader van de brandpreventie is er een verbod tot:
* gebruik van open vuur zoals kaarsen
* het bijplaatsen van elektrische toestellen die niet beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften en geldende
normen en zonder controle van de aangeduide persoon
* gebruik van verplaatsbare verwarmingstoestellen
* gebruik van petroleum-, spiritus- en gastoestellen
* het zelf aanpassen van de elektrische leidingen en voorzieningen
* het gebruik van verlengsnoeren en dominostekkers met uitzondering van de tafelcontactdozen die
beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften en geldende normen
* het gebruik van elektrische dekens
* het gebruik van defecte of beschadigde snoeren, stekkers e.d.
* het verwijderen van de richtlijnen die gelden bij brand
In het kader van de brandpreventie zijn er bepalingen omtrent:
* het respecteren van het rookverbod in alle lokalen
* het voorzien van een metalen emmer met deksel
* de deelname aan de evacuatieoefeningen die door het bestuur of hun aangestelde en de brandweer worden
opgezet
* het zich schikken naar de instructies in verband met de veiligheidsmaatregelen onder meer in zake
brandalarm en evacuatie
* het ten allen tijde vrijhouden van de uitgangen (evacuatiewegen) en het niet belemmeren van de werking van
de zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren
* het bij brand niet gebruiken van de lift
* stekkers van een haardroger, een stijltang en een gsm-oplader worden na gebruik steeds uit het stopcontact
verwijderd en wordt het toestel op een koude ondergrond gelegd

3.4.6

Respect voor milieu en materiaal

3.4.6.1 Diefstal, schade en vandalisme
Zoals eerder werd vermeld, kunnen wij als internaat niet verantwoordelijk worden gesteld voor voorwerpen die
verdwijnen of beschadigd worden. De beste manier om deze problemen te voorkomen is alle kledingstukken en
voorwerpen zo veel mogelijk te naamtekenen. En zoals eerder vermeld lijkt het aangewezen geen te waardevolle
spullen mee te nemen naar het internaat.
3.4.6.2 Gebruik van een kamer
Maak van jouw kamer jouw persoonlijk gezellig stekje! De houten latten zijn bedoeld om iets op te hangen. Uit
zorg voor schilderwerken en meubels hangen we niets op aan muren, kasten en deuren! In het begin van het
schooljaar wordt samen met de ouders een kamerfiche opgemaakt die de toestand van de kamer op dat moment
beschrijft. Bij het verlaten van de kamer in juni wordt de eventueel aangebrachte schade opgemeten en
aangerekend. Uit respect voor ieders privacy en rust komen internen niet op elkaars kamers en houden we het
stil en rustig in de gang. Zo creëren we samen een ideale sfeer om te studeren en te rusten.
3.4.6.3 Orde en netheid
Internaatruimtes en kamers worden schoongemaakt door het onderhoudspersoneel. Het net houden van de
kamers behoort eveneens tot de verantwoordelijkheid van de internen. Iedere morgen wordt er verwacht dat je
je bed opmaakt en dat je je kamer netjes verlaat. De gemeenschappelijke ruimtes (douches, toiletten, trappen,
living, …) verdienen de zorg van iedereen.
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3.5

Orde- en tuchtmaatregelen

3.5.1 Ordemaatregelen
Als je de goede werking van het internaat hindert of gemaakte afspraken niet nakomt, kan er een
ORDEMAATREGEL genomen worden (verwittiging, strafwerk, karwei, …). Dit moet je helpen je attitude te
verbeteren.
3.5.2 Tuchtmaatregelen
Als ordemaatregelen tot niets hebben geleid, als je ernstige of strafbare feiten stelt of als je gedragingen stelt die
een gevaar vormen, wordt een TUCHTMAATREGEL overwogen. Die wordt genomen na overleg tussen opvoeder
en internaatverantwoordelijke. Jouw ouders worden op de hoogte gebracht en eventueel uitgenodigd tot een
gesprek.
3.5.3 Tijdelijke Schorsing of tijdelijke verwijdering/uitsluiting
Enkele misstappen kunnen, nadat jij en je ouders op de hoogte gebracht worden, uitmonden in een tijdelijke
schorsing. Dit kan o.a. bij:
-

Het verlaten van het internaat zonder toestemming
Fysiek of verbaal geweld tegenover anderen
Pesten of in diskrediet brengen van internen of personeel
Onverantwoorde relaties en/of seksueel getinte daden
Het betreden van lokalen (bv. sanitair blok) bestemd voor het andere geslacht
Vandalisme of beschadiging
…

3.5.4 Definitieve verwijdering
Je kunt definitief uitgesloten worden wanneer jouw gedrag een blijvend negatieve invloed uitoefent op de
omgeving. Indien gesprekken en aanmaningen niets uithalen, word je na contact met je ouders definitief
doorgestuurd.
Definitieve uitsluiting kan bij:
-

Negeren van rookverbod binnen het internaat
Diefstal
Druggebruik (incl. alcohol) en/of het verhandelen ervan
Intieme betrekkingen met een andere leerling
Geweld of seksuele intimidatie
Plegen van strafbare feiten
…
Indien je meermaals tijdelijk geschorst wordt of een fout begaat waardoor je eerder werd gesanctioneerd, kan
dat eveneens resulteren in definitieve verwijdering.
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DEEL 3: INFORMATIE
1.

WIE IS WIE?

Het internaatsbestuur:
vzw KSO Tielt-Ruiselede
Ieperstraat 32, 8700 Tielt
De internaatsbeheerder:
Ria Christiaens
GSM: 0478 24 67 82
De hoofdopvoeder:
Tom Creytens
GSM: 0478 96 23 59
Internaat 1:
GSM 1: 0471 99 88 13
GSM 2 : 0471 66 14 13
Internaat 2:
GSM 1: 0471 99 88 14
GSM 2: 0472 26 26 45
GSM opvoedster basisschoolkinderen : 0471 80 16 87

De opvoeders:
Lisa Hoste
Natasja De Vos
Francis Bergez
Elke Van de Waeter
Wim Smet
Katrijn De Smet
2.

Bijlage:
 Drugbeleid
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