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WELKOM IN ONS INTERNAAT 

 
Beste ouders 

 

Het doet ons plezier dat u gekozen heeft voor ons internaat. 

Ons hele internaatsteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te 
begeleiden. 

Terecht verwacht u van ons internaat een goede begeleiding, een respectvolle 
omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding. 

Deze leefregels brengen u op de hoogte van het reilen en zeilen in ons internaat en 
de rechten en plichten die de internen en hun ouders hebben. De leefregels geldend 
tijdens de weekend- en verlofwerking = opvangcentrum zijn er tevens in verwerkt.  
Concreet betekent dit dat waar u “internaat” leest u in feite internaat en 
opvangcentrum moet lezen; daar waar u “beheerder” leest u in feite “beheerder en 
hoofdopvoeder” moet lezen. 

Als ouder draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kind. 
Wij hopen dan ook dat u uw kind zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te 
leven. 

We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het 
vertrouwen dat u in ons stelt. 

Welkom in het internaat van De Vloedlijn 
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HOOFDSTUK 1  
ONS INTERNAAT - INRICHTENDE MACHT  

WAT BIEDEN WIJ? 

Pedagogisch project van het GO! 
 
Ons doel is internen optimaal te begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, 
zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren.  
Onze begeleiding bestaat uit studiebegeleiding en persoonlijkheidsvorming. 
 
Hoe wij dat doen, wordt mee bepaald door het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO). Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie 
en -strategie vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt ons internaat zijn eigen 
internaatswerkplan. 
Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en 
beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen 
wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. 
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch 
project. 

De internaten van het GO! dragen democratie hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk 
dat alle belanghebbenden zich uitgenodigd voelen  om betrokken te zijn bij het beleid en bij 
de uitvoering van de beleidsbeslissingen.  
Wij trachten dat proces op gang te brengen via informatie, coördinatie en inspraak, die 
fundamentele begrippen zijn in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van ons 
internaat in het bijzonder. 

De integrale tekst van het PPGO vindt u op de website van het GO! – www.g-o.be  

Het decreet rechtspositie van het minderjarige kind 

Het decreet is gebaseerd op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 
Het is de bedoeling om de participatie van jongeren te verbeteren. 
Het decreet voorziet een eigen statuut voor de minderjarige. 
Drie belangrijke principes zijn : 
 

• handelen in het belang van de minderjarige 
• rekening houden met de bekwaamheid van de minderjarige 
• de rechten zijn voor alle jongeren gelijk 

 
 
Het decreet beschrijft elf rechten en geeft richtlijnen over de toepassing ervan. Deze kunnen 
verschillen afhankelijk van leeftijd en specifieke omstandigheden. 
Welke zijn nu die rechten waarop jullie zoon of dochter recht heeft?: 

a. recht op hulp (krijgen of doorverwijzen) 
b. recht op duidelijke informatie (antwoorden op het niveau van de jongere) 
c. recht om zelf te beslissen of ze hulp krijgen of niet 

http://www.g-o.be/�
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d. recht op respect voor hun gezin 
e. recht op meepraten (inspraak en participatie) 
f. recht op een dossier (recht op een dossier, inzage en inspraak) 
g. recht op een bijstandspersoon (indien gewenst) 
h. recht op privacy 
i. recht op zakgeld( in bijzondere omstandigheden) 
j. recht op een goede behandeling 
k. recht op verwoorden en behandelen van klachten 

Als ouders blijf je natuurlijk belangrijk in de hulpverlening van je zoon of dochter. In 
tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, doet een eigen statuut voor de 
minderjarigen niets af aan de rechten en verantwoordelijkheden van jullie als ouders. 

De toepassing van het decreet verruimt de interactiemogelijkheden tussen ouders, 
kinderen  en het internaat en draagt dus bij tot een goede hulpverlening. 

VISIE EN MISSIE 

We geven kinderen uit het buitengewoon onderwijs van het GO kwalitatieve opvang en 
opvoeding tijdens de schoolweken ,weekends, vakanties en schoolvrije dagen. We bieden 
opvang wanneer er om uiteenlopende redenen (familiale, sociale, rechterlijke en in 
bepaalde gevallen van medische aard) geen thuisopvang mogelijk is of wanneer er nood is 
aan vakantie aan zee. 
 
Zich veilig en gelukkig voelen in een gezond kader met een duidelijke structuur zijn daarbij 
basispijlers, dit alles in een kindvriendelijke en gezinsvervangende sfeer. 
 
We stimuleren de kinderen om hun grenzen te verleggen en zich op hun tempo en niveau te 
ontwikkelen. 
We tonen daarbij respect en een positieve betrokkenheid naar ieder kind, en werken met 
zorg en deskundigheid om de kinderen zich thuis te laten voelen. 
We bereiden de kinderen in een open sfeer voor op de maatschappij. We helpen de 
kinderen volgens hun eigen mogelijkheden hun eigen plaats te zoeken binnen de 
maatschappij. Is het niet met maximale zelfstandigheid dan wel als vreugdevol mens met 
fijne waarden en normen. 
We zorgen voor een gedifferentieerde opvoeding en zoeken naar zinvolle vrijetijdsbesteding 
door een aanbod van gevarieerde ontspanning. We hebben oog voor de kinderen die het 
moeilijk hebben. 
We streven naar een open relatie met alle betrokkenen en geven graag uitleg over onze 
werking en regels, die we blijvend evalueren en innoveren. 
 
De kinderen worden in overleg in horizontale leefgroepen ingedeeld. Hierbij zijn de 
mogelijkheden voor vrijetijdsinvulling en het zich goed voelen van de kinderen belangrijk. 
Kinderen brengen in De Haan in kleine leefgroepen hun tijd op een gezonde en plezante 
manier door, begeleid door opvoeders en paramedisch personeel. 
Het kind kan er zich veilig en volop uitleven op de speel- en sportterreinen, fietsen of 
wandelen in het bos, spelen op het strand, een toffe uitstap meemaken en tal van 
activiteiten beleven… dit alles in een huiselijke sfeer en een groene, niet schoolse omgeving. 
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Voor het slapen gaan brengen ze met de leefgroep hun avond door in hun living met een 
gezelschapsspel of brengen muziek, een spannend boek , tv/dvd, computer, playstation/wii, 
biljart en tafeltennis de nodige ontspanning. 
 
Wanneer de rechten van de kinderen onvoldoende gerespecteerd worden, dienen wij de 
kinderen te beschermen door hen weerbaar te maken tegen de negatieve invloeden. 
Hiervoor passen we de 7 pedagogische pijlers van het GO toe (mondigheid, sociale 
bewogenheid, openheid, intellectuele nieuwsgierigheid, rechtvaardigheid, zelfstandigheid en 
gelijkwaardigheid). 

 

ORGANISATIEVORM 

 
Wij zijn een  ingebouwd internaat 
 
Ingebouwde internaten maken integraal deel uit van de school waaraan zij zijn gehecht. Het 
instellingshoofd is de directeur van de onderwijsinstelling waarvan het internaat afhangt. 
Het beheer van het ingebouwd internaat behoort tot de bevoegdheid van de directeur van 
de school waaraan het internaat is gehecht en wordt waargenomen door de 
beheerder/hoofdopvoeder. Beide zijn verantwoordelijken van de locatie De Haan waarbij 
het hoofdzakelijk de beheerder is tijdens de schoolweken en de hoofdopvoeder tijdens de 
andere dagen. 
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ONS INTERNAATSTEAM 

Ons internaatsteam staat niet alleen klaar om uw kind te helpen bij de begeleiding in 
zijn meest uitgebreide vorm, maar we doen ook ons best om uw kind een “thuis-
gevoel” te geven. 
 
Het internaat moet een tweede thuis zijn waar uw kind: 

• in groep kan samenwerken;  
• mag opkomen voor zijn/haar rechten én voor elkaar;  
• een eigen mening mag vormen;  
• samen plezier mag maken;  
• ruim voldoende kan studeren om te slagen op school en in het leven.  
 

Nuttige informatie voor de internen en de verantwoordelijken 
 
 
 
Adres Internaat-opvangcentrum : Driftweg 77 
     8420 de Haan 
     Tel. 059/23.54.05 
     Fax.059/23.70.61 
 
 
Directeur instelling   De heer Johnny Borny 
     Tel. bureau Oostende 059 – 50 74 90 
     Fax. bureau Oostende 059 – 51 11 60 
     Email: mpigo.oostende@skynet.be 
 
 
Beheerder internaat :  De heer Fernand Savels 
     Tel. bureau 059 – 24 29 29 
     Fax. bureau 059 – 23 70 61 

E-mail  mpigo.dhbeheerder@skynet.be 
 
 
Hoofdopvoeder opvangcentrum  De heer Patrick Kindt 
(weekend- en verlofwerking)  Tel. bureau 059 – 24 29 26   
     Fax. bureau 059 – 23 70 61 

E-mail  mpigo.dhhoofdopvoeder@skynet.be 
 

 
Dienst boekhouding   Mevrouw Anita Opdelocht 
     Tel. bureau 059 – 24 29 24 
     Fax. bureau 059 – 23 70 61 

 E-mail mpigo.dehaan@skynet.be 

mailto:mpigo.dhbeheerder@skynet.be�
mailto:mpigo.dhhoofdopvoeder@skynet.be�
mailto:mpigo.dehaan@skynet.be�
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HET INTERNAATSTEAM 

 
 
De opvoeders :  Didier Persyn 
    Paul Goetghebeur 
    Mike Talloen 
    Guy Dupan 
    Nick Moerman 
    Servaas Rys 
    Guy Speybroeck 
 
De opvoedsters :  Sabine Legein 
    Bianca Diaine 
    Viviane Dufour 
    Tine Baert 
    Mara Declercq 
    Francesca Claeys 
    Sofie Horemans 
    Kathrine Jooris 
 
De kinderverzorgsters : Chantal Lesaffre 
    Rita Van Praet 
    Charléne Vantroyen 
 
 
Het sociaal team :  Shirley Janssens 
    Pieter Cloet 
 

HET OPVANGCENTRUM-TEAM (WEEKENDS EN VERLOVEN) 

Dit team bestaat uit:  
• Opvoeders  
• Kinderverzorgsters 
• Ergotherapeuten 
• Kinesitherapeuten 
• Verpleegkundigen 
• Maatschappelijk werkers 
• Orthopedagoge 
• Psychologe 
• Hoofdopvoeder opvangcentrum 
 

 
In weekends zijn er meestal 14 tot 16 leefgroepen, in de vakantieperiodes 21. Iedere 
leefgroep wordt begeleid door een opvoeder.  
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De kinderverzorgsters begeleiden en verzorgen vooral de meer hulpbehoevende kinderen 
die nood hebben aan veel verzorging. 
De ergotherapeuten ondersteunen vooral de kinderverzorgsters binnen de welnessgroepen. 
Ze bieden basale stimulatie aan voor onze zwakkere kinderen en ondersteunen de 
zelfredzaamheidsontwikkeling bij de kinderen die hier nood aan hebben. Ze organiseren in 
vakanties activiteiten voor verschillende groepen.  
De kinesisten zetten gedurende weekends en vakanties de kinesitherapie voort bij de 
kinderen voor wie dit werd voorgeschreven door een arts. 
Er is dag en een nacht een verpleegkundige aanwezig in ons opvangcentrum. De 
verpleegkundigen staan in de voor het uitdelen van de vaste  medicatie aan onze kinderen. 
Daarnaast bieden ze de eerste zorgen aan voor zieke kinderen of bij ongevallen. Indien dit 
noodzakelijk is, schakelen zij de arts in. Hiervoor werken we samen met onze vaste 
schoolarts. Ze staan de welnessgroepen bij voor kinderen die nood hebben aan een 
medische verzorging/behandeling (sondevoeding,...). 
De maatschappelijk werkers zijn gedurende weekends en vakanties dagelijks van 8u30 tot 
20u30 aanwezig op onze sociale dienst. Hier worden ouders ontvangen die hun kinderen 
komen ophalen/binnenbrengen. Ook de telefoontjes van en naar het thuisfront gaan via de 
sociale dienst. De maatschappelijk werkers vormen de schakel tussen het opvangcentrum en 
de ouders, de internaten en andere externe diensten die betrokken zijn bij het kind. Ze 
volgen de kinderen en hun dossier op. Kinderen kunnen steeds bij hen terecht indien er 
nood is aan een gesprek. 
De orthopedagoge werkt samen met de hoofdopvoeder en de psychologe het pedagogisch 
beleid uit van het opvangcentrum. Ze is coördinator van de pedagogische werkgroep en de 
vertrouwenscel. Ze stelt in samenwerking met een maatschappelijk werker de 
groepssamenstelling op. Ze is tevens een aanspreekpunt voor de kinderen wanneer ze hier 
nood aan hebben. 
De psychologe neemt de permanentie waar in het opvangcentrum  in afwezigheid van de 
hoofdopvoeder. Daarnaast staat ze de orthopedagoge en hoofdopvoeder bij in het 
uitwerken van het beleid. Ze begeleidt de kinderen die nood hebben aan individuele 
opvolging/therapie.  
De hoofdopvoeder is het hoofd van het opvangcentrum. Hij is verantwoordelijk voor het 
beleid van opvangcentrum, zowel inhoudelijk en pedagogisch als op vlak van 
personeelsbeleid.  
De directeur van het MPI (dagscholen, internaat en opvangcentrum) blijft echter de 
eindverantwoordelijke. Hij wordt steeds betrokken in belangrijke beslissingen.  
 
 

• Orthopedagoge: Karen Janssens  
krjansse@hotmail.com 

 
• Psychologe/permanentie: Fauve De Cock 

mpigo.dhorthofauve@skynet.be  
 

• Sociale Dienst :  Danny Devisscher  
Axelle Bertrand  
Shirley Janssens  
Sophie Vanroose  

Algemeen nummer: Tel. 059 23 54 05 / Fax. 059 23 70 61 
mpigo.dhsocialedienst@skynet.be 
 

mailto:Mpigo.dhorthofabie@skynet.be�
mailto:mpigo.dhsocialedienst@skynet.be�
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INRICHTENDE MACHT 

 
Uittreksel uit het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs: 
“Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. 
Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het 
Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.” (cf. 
artikel 3 en 4 van het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 
14 juli 1998 (BS 30 september 1998). 

Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een 
bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het 
Gemeenschapsonderwijs. 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd vanuit 
drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben: 
 

• Op het lokale niveau worden de internaten bestuurd door een directeur 
(ingebouwd internaat) of door de beheerder (autonoom internaat). Het 
dagelijks beheer gebeurt door de internaatsbeheerder. 
 

• Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd, met heel wat 
bevoegdheden. Zij worden bestuurd door: 
 een algemene vergadering; 
 een raad van bestuur; 
 een algemeen directeur; 
 een college van directeurs; 
 

• Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van 
het GO! bevoegd. 

 
Adres: 
 
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
 
Alhambragebouw 
Emile Jacqmainlaan 20 
1000  Brussel 
 
Telefoon: 02 790 92 00   Fax: 02 790 92 01 
E-mail: info@g-o.be    
Website: http://www.g-o.be  

mailto:info@g-o.be�
http://www.g-o.be/�
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HOOFDSTUK 2  
KLARE AFSPRAKEN … GOEDE VRIENDEN 

INSCHRIJVINGEN 

Wie kan zich in ons internaat/opvangcentrum inschrijven? 

Alle regelmatig ingeschreven leerlingen van het Buitengewoon Onderwijs 
georganiseerd door de scholengroep 27, zijnde Scholengroep-aan-Zee 

Welke documenten hebben we nodig om je in te schrijven? 

• een volledig en correct ingevuld (her)inschrijvingsformulier (zie bijlage); 
• 5 kleefbriefjes van de mutualiteit; 
• medische gegevens en een overzicht van de eventueel te nemen medicatie; 
• een recente pasfoto; 
• toelatingen aan deelname activiteiten internaat; 
• verklaring akkoord internaatsreglement/leefregels; 
• een verklaring van de ouders of voogd met de verbintenis het verblijf op het 

internaat te betalen. 

De ouders moeten bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs en de SIS-kaart kunnen 
voorleggen. De inschrijving in het internaat is geldig voor één schooljaar, Het 
(her)inschrijvingsformulier wordt ondertekend door minimum één ouder.  Een intern 
is pas definitief ingeschreven in het internaat na ondertekening van het 
(her)inschrijvingsformulier, door minimum één ouder, desgevallend de voogd.  

In noodgevallen kan een interne uitzonderlijk, eenmalig, op zondagavond binnen 
komen, slechts na toestemming van de hoofdopvoeder in samenspraak met de 
beheerder. De daaraan verbonden kosten worden jaarlijks bepaald. 

Bij manifest en opzettelijke tekortkoming van ouders op het vlak van hun financiële 
verplichtingen tegenover het internaat, kan de inschrijving niet verlengd worden. 
 

Hoe gebeurt de inschrijving in ons opvangcentrum? 

De inschrijving voor de interne leerlingen gebeurt steeds via een schrijven 
voorafgaandelijk aan u bezorgd door de beheerder  , ouders richten zich steeds tot 
de beheerder om in te schrijven.    Voor weekends gebeurt dit ten laatste 3 weken 
vooraf, voor vakanties 4 weken vooraf. Geïnteresseerd ? Vraag meer inlichtingen. 
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Voor weekends en de herfst-, en krokusvakantie wordt er enkel ingeschreven per 
volledig weekend/volledige periode. Voor Kerst-, en Paasvakantie en zomervakantie 
wordt er ingeschreven per week of combinatie van weken. 

 Kostgeld /financiële Afspraken 
 
Het bedrag van het kostgeld, die zowel voor het internaat als voor het 
opvangcentrum een dagprijs is, wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur 
van de scholengroep. De prijs wordt elk jaar aangepast worden aan de 
schommelingen van het indexcijfer en andere kostprijsbepalende elementen. Het is 
mogelijk dat u recht hebt op een vermindering van het kostgeld. U dient hiervoor te 
voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen van een studietoelage voor het 
secundair onderwijs. De nodige bewijsstukken hiervoor dienen ten laatste drie dagen 
na de inschrijving in ons bezit te zijn.Het secretariaat, afdeling boekhouding, zal u 
hierbij met alle plezier helpen. 
  
Het kostgeld omvat: 

• de huisvesting en al de nutsvoorzieningen die hierbij horen; 
• de maaltijden (ontbijt, middag- en avondeten vanaf maandagmiddag t.e.m. 

vrijdagmiddag); 
• het busvervoer internaat- school; 
• de woensdagnamiddagactiviteiten en het eventueel bijhorend vervoer; 

 
Tarieven kostgeld  
 
Zie inschrijvingsformulier 
  
Betalingsmodaliteiten voor het kostgeld  
Het kostgeld internaat wordt berekend en betaald per maand.  
Het bedrag per maand is gelijk aan het dagbedrag vermenigvuldigd met het aantal 
effectieve openstellingdagen. 
Het kostgeld wordt altijd integraal betaald voor de aanvang van de periode waarop 
zij betrekking heeft. In ieder geval dienen de betalingen ons te bereiken vóór het 
begin van elke maand, zoniet behouden wij ons het recht om alle gerechtelijke 
stappen te ondernemen om de gelden te innen en ook in het ultieme geval uw kind 
uit het internaat te weren. Uitzonderingen zijn de maand september en oktober, 
deze factuur (beide maanden op één factuur) wordt u bezorgd eerste week van 
september en dient betaald te worden vóór 30 september. 
Ingeval van inschrijving in de loop van de maand is het kostgeld slechts verschuldigd 
vanaf de datum van aanwezigheid van de leerling in het internaat. 
Het kostgeld wordt gestort op het bankrekeningnummer, welke is vermeld op de 
factuur, met de juiste vermelding van het gestructureerd nummer. 
 
Indien een achterstand van 1 maand kostgeld opgelopen wordt, behoudt de directie/ 
de beheerder zich het recht om de interne uit het internaat te verwijderen. 
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Het kostgeld voor het opvangcentrum  (m.a.w. de weekend- en vakantieverblijven ) 
wordt nadien gefactureerd.  

 
De inschrijving voor het opvangcentrum gebeurt steeds maandelijks voordien, als 
volgt: 

 weekendverblijf: per weekend. 
 herfst- en krokusverlof: enkel voor de volledige periode. 
 kerst- en paasverlof: per volledige week = begin verlof/zaterdag of 

zaterdag/einde verlof of een combinatie van de 2. 
 zomerverlof: per week of een combinatie van meerdere weken. 

 
Terugbetaling kostgeld internaat is enkel mogelijk in het volgende geval: 
 
1° omwille van afwezigheid van uw kind door ziekte wordt er voor de gewettigde 
dagen (minimum drie) de dagprijs  teruggestort: 
 

 een minimale afwezigheid van 3 opeenvolgende internaatsdagen, die 
steeds moet gestaafd worden door een doktersattest. Dit doktersattest, 
of een kopie, moet afgegeven worden aan de opvoeder/beheerder ten 
laatste onmiddellijk de eerste avond van terugkeer naar het internaat. Bij 
laattijdig afgeven kan er geen regularisatie meer gebeuren. 

 
2° bij deelname aan een kamp ingericht door de dagschool kan er een teruggave van 
de niet genomen maaltijden zijn volgens de geldende ticketprijzen. Deze teruggave 
kan enkel indien voorafgaandelijk schriftelijk werd verwittigd. Met dien verstande 
dat er geen kosten door het internaat aan deze uitstap dienen vergoed te worden. 
 
3° bij schorsing of uitsluiting door de dagschool, waarbij geen gebruik wordt gemaakt 
van de internaatsfaciliteiten, worden eveneens 3 dagvergoedingen aangerekend, de 
rest wordt teruggestort. Een schorsingsbrief dient bezorgd te worden. 
 
Alle terugstortingen worden via de boekhouding geregeld, dit heeft geen invloed op 
de bedragen van de aangerekende facturen, deze dienen steeds integraal betaald te 
worden.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Dokters- en apothekerskosten 
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Bij de inschrijving is het verplicht om 5 ziekenfondsvignetten en de sis-kaart van 
de interne mee te geven. U wordt steeds op de hoogte gebracht bij ziekte, er 
wordt u ook steeds gevraagd zelf naar de dokter te gaan, maar indien 
onmogelijk, kunnen wij uit voorzorg toch zelf een dokter roepen. Deze dokters- 
en apothekerskosten worden dan vooraf door ons betaald. Deze kosten worden 
via een apart schrijven bij u teruggevorderd. Indien u niet in orde bent met uw 
ziekenbond kunt u niet genieten van het verminderde tarief. Wat betreft 
geplaatste kinderen (Jeugdrechtbank – Comité Bijzondere Jeugdzorg zijn wij 
genoodzaakt, bij wet, de derdebetalers- regeling te laten toepassen. 
Bij een meerdaagse verzorging of bij besmettingsgevaar voor andere internen 
wordt u steeds gevraagd om uw kind thuis te verzorgen. 

 
 

 

 

WEIGERING INTERNEN 

Een intern kan in volgende gevallen geweigerd worden uit het internaat: 

• weigering inschrijving; 
• weigering herinschrijving omdat de kostgelden van het voorafgaand 

schooljaar niet volledig betaald zijn;  
• weigering tot herinschrijving na de definitieve verwijdering in het internaat.  
• Weigering inschrijving wegens niet ingeschreven in ziekenfonds. 

  

UITSCHRIJVINGEN 

Verlaat je als intern vroegtijdig definitief het internaat, dan wordt er steeds een extra 
kost van 3 dagen kostgeld aangerekend. 
 
 
AFWEZIGHEDEN 

Het is uitermate belangrijk de afwezigheden te verantwoorden.  
Bij afwezigheid geldt een meldingsplicht.  
De beheerder wordt zo snel mogelijk gewaarschuwd van de afwezigheid van de 
interne. Indien de intern op voorhand weet dat hij/zij één of meerdere dagen, om 
welke reden ook,  afwezig zal zijn, waarschuwt hij/zij hiervan vooraf de beheerder. 
Indien de interne uitgesloten wordt op school, kan hij/zij evenmin op het internaat 
verblijven. 
 
Elke afwezigheid moet worden gestaafd door een  verklaring van de ouders of voogd 
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of van de meerderjarige leerling. In geval van ziekte wordt een medisch attest 
voorgelegd met vermelding van de duur van de ziekte. 
 
Het medisch attest moet worden voorgelegd bij de terugkeer van de intern. 
De internen kunnen het internaat enkel verlaten na een uitdrukkelijk en schriftelijk 
verzoek van hun ouders of voogd en mits de toelating van de beheerder. 
 
Het is onaanvaardbaar dat een interne ziek van huis naar het internaat komt. In 
dergelijk geval zal het internaat onmiddellijk contact nemen met thuis om de 
terugreis af te spreken. Wanneer de interne ziek wordt op het internaat en er een 
dokter moet geraadpleegd worden, dient de interne bij het voorschrijven van meer 
dan één dag naar huis te gaan. 

Het verlaten van het internaat zonder dat er sprake is van een gewettigde 
afwezigheid, voor welke reden dan ook, is ten strengste verboden. Dit zal 
onmiddellijk aan de ouders gemeld en ook gesanctioneerd worden. Definitieve 
verwijdering kan ook. 

Indien een leerling tijdelijk of definitief geschorst wordt op het internaat kan hij 
automatisch niet langer in het opvangcentrum worden ingeschreven. 
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DAGINDELING VAN HET INTERNAAT 

 
 
06.45 u. Rustig wekken van de kinderen. 

De kinderen met hygiëneproblemen halen we het eerst uit bed zodat zij  
nog rustig kunnen douchen. 

----- 
 
07.00 u. Iedereen moet nu uit bed! 
 
Ochtendhygiëne: wassen, tanden poetsen, haren kammen 
  handdoek over wasbak, washandje uitgespoeld over lavabo 
 
Orde kamer:  bedden luchten, gordijnen en ramen open, verwarming dicht, 
  pyjama netjes op stoel of onder hoofdkussen, pantoffels op stoel,

 boekentas aan de deur 
 
Iedereen blijft in zijn/haar kamer tot het ontbijtmoment. 
De opvoed(st)er houden constant toezicht, controleert en helpt waar nodig. 

----- 
07.30 u. Ontbijtmoment 

----- 
08.00 u. Busmoment 

----- 
08.30 u. Briefing door het personeel aan  de beheerder 
 
De schooldag eindigt, de kinderen komen ‘thuis’. 
 
De opvoed(st)ers komen vóór 16.30 u. aan en bereiden de avond voor. 

----- 
Vóór 16u.30 Het personeel meldt zich aan bij beheerder 

----- 
16.30 u. Briefing personeel met beheerder 

----- 
16.45 u.  Aankomstmoment kinderen 
 
De kinderen worden opgewacht op de busparking door de opvoed(st)ers. 

----- 
16.45 u.  Activiteitenmoment 1 

----- 
 
17.55 u.  Avondmaalmoment 
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18.45 u.  Activiteitenmoment 2 
 
(Enkel aan kleuters en zieke kinderen kan een alternatief aangeboden worden) 
In groep onder leiding van de opvoed(st)er neemt iedereen nog deel aan een verplichte 
groepsactiviteit. Afhankelijk van de weersomstandigheden en het tijdstip kan dat zijn : 
 
 fietstocht 
 zwembeurt 
 rolschaatsen 
 voetbalmatch 
 boswandeling 
 genieten van de ondergaande zon 

----- 
19.45 u. Avondmomenten 
 
Douchen :· 
iedereen wacht op zijn/haar kamer en  
 

- we verzamelen het wasgerief, handdoek, douchezeep, washandje, shampoo, kam. 
- we nemen, volgens afspraak, kledij en leggen die klaar voor ’s morgens. 
- we doen onze pyjama/slaapkleed aan. 
- we gooien vuile kledij in de wasmand. 
 

(het spreekt vanzelf dat de opvoed(st)er kind per kind oordeelt wat hij/zij al zelfstandig 
kan en  waar hulp  nodig is. Ook de frequentie (dagelijks ? zeker op maandag en 
donderdag) wordt individueel door de opvoeder bepaald. 
 
Het douchen gebeurt volledig onder toezicht van de opvoed(st)er die ook controleert wat, 
waar en hoe er gewassen wordt, rekening houdend met de privacy en de mogelijkheden 
van de internen.   
Opvoed(st)ers kunnen kamers controleren, kasten ordenen, boekentassen nazien, … 
 
Tv-kijken: programma’s worden door opvoed(st)er bepaald en ook genoteerd in agenda. 
Gezelschapsspelen, knutselen, lezen, Individuele praatjes en verzorging  
 
  Slaapwel moment 
 
Afhankelijk van leeftijd worden de slaapmomenten vooraf bepaald door de opvoed(st)er 
van de groep. 

----- 
21.30 u. – 22.30 u. Afsluitmoment opvoed(st)ers 
 
Invullen agenda. 
Invullen logboek per gang voor de  beheerder. 
Invullen heen-en-weerschriftje ouders. 
Afsluiten van de dag: controle alle kamers, nachtrondes, sluiten gangdeuren 
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KLEDIJ, VEILIGHEID, HYGIËNE EN GEZONDHEID 

Ons internaat waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag helemaal 
niet de bedoeling zijn om te provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid 
van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van 
anderen mag in het gedrang komen. Wij verwachten gepaste kledij en haartooi; 
hygiëne en veiligheid zijn daarbij een eerste vereiste. 

Wat betreft piercings en tatoeages is het niet toegestaan deze zelf te plaatsen of bij 
te plaatsen tijdens het verblijf op het internaat. Bij het overtreden van deze regel 
dienen piercings onmiddellijk verwijderd te worden en in het geval van tatoeages 
kan verwijdering van het internaat geëist worden. 

De beheerder kan, naargelang de situatie, het dragen van hoofddeksels, sieraden, 
losse kledij, sjaaltjes, e.d. verbieden als de hygiëne en/of de veiligheid dit vereisen.  

Gelieve de kledij aan te passen aan het seizoen. Sportkledij en zwemgerief moeten 
telkens tot de uitzet behoren. De kledij wordt niet op het internaat gewassen en dus 
wekelijks meegegeven naar huis.  Het is daarom noodzakelijk elk kledingstuk te 
naamtekenen. Onderling kledij wisselen is eveneens ten strengste verboden. Het is 
tevens wenselijk dat elke interne over een degelijk valies beschikt.  

Gezondheid is de grootste rijkdom die we allen hebben  en die we voor al onze 
kinderen en personeel willen nastreven.   

Onze eigen professioneel uitgeruste keuken zorgt voor een evenwichtige gezonde 
voeding waarbij de voedingsdriehoek als leidraad staat. Daarbij kan constant worden 
ingespeeld op de speciale voedingsbehoeften van onze kinderen en onze specifieke 
werking. Dieetmaaltijden (enkel mogelijk op doktersvoorschrift) worden opgesteld 
door de verpleging. 

 Ook op vrije momenten worden de kinderen begeleid om zo gezond mogelijk te 
“snoepen” met eventuele zakcentjes. 

We zorgen er ook voor dat de kinderen zich goed voelen bij ons, we helpen hen bij 
het creëren van een gezonde geest in een gezond lichaam. 

Het spreekt voor zich dat het rookverbod voor -16 jarigen streng wordt nageleefd en 
bij + 16 jarigen een rookgrens van 6 sigaretten per dag wordt opgelegd (toelating van 
de ouders is steeds vereist). 

We streven naar een zo hoog mogelijke ontwikkeling van de zelfredzaamheid op 
gebied van hygiëne en lichaamsverzorging, eveneens een belangrijk onderdeel voor 
de gezondheid.  
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 RECLAME EN SPONSORING 

Reclame zijn mededelingen met als doel de verkoop te bevorderen. Sponsoring 
houdt een bijdrage in met als doel om de bekendheid te verhogen. Reclame en 
sponsoring door derden binnen ons internaat is toegestaan, voor zover het niet 
onverenigbaar is met het onderwijskundige en pedagogische taken van het internaat 
en voor zover de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en 
onafhankelijkheid van het internaat hierdoor niet geschaad worden. Elke aanvraag 
tot reclame en sponsoring zal worden voorgelegd aan de schoolraad . 
 
PRIVACYWETGEVING: GEBRUIK  EN PUBLICATIE VAN 
BEELDMATERIAAL 

Op de verschillende evenementen die tijdens het schooljaar plaatsvinden, maakt het 
internaat foto’s ,  video’s of televisieopnames van de internen. Die gebruiken we 
eventueel voor de website en we illustreren er onze publicaties mee. Ze worden 
meestal op de foto-site van het opvangcentrum geplaatst, deze is voorzien van een 
wachtwoord zodat privacy schenden niet mogelijk is. Door de bijlagen in het model 
leefregels/internaatsreglement te ondertekenen, geef je toestemming voor het 
gebruik en de publicatie van beeldmateriaal. 
Je hebt altijd het recht om op je beslissing terug te komen. 
 
 
ZIEKTE, ONGEVAL EN TOEDIENEN VAN MEDICATIE 

Medische fiche 
 
Om de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de intern zo goed mogelijk 
te kunnen nastreven vragen wij aan de ouders om een aantal medische gegevens 
over de intern mee te delen. Het formulier gaat als bijlage. De informatie blijft strikt 
vertrouwelijk en wordt enkel ingezien door bevoegd personeel 
 
Ziekte of ongeval tijdens het verblijf op het internaat 
 
Bij ziekte of ongeval in het internaat worden de verantwoordelijken van het 
ouderlijke gezag en desgevallend de dagschool door de opvoeders van dienst of de 
beheerder telefonisch op de hoogte gebracht.  
De ouders wordt steeds gevraagd om hun zoon/dochter af te halen om naar de eigen 
huisdokter te gaan of indien onmogelijk zal het internaat een huisdokter  
contacteren. 
Indien de ouders niet bereikbaar zijn, bellen de opvoeders of de beheerder, bij 
hoogdringedheid, altijd een huisdokter. De dokters- en apotheekkosten vallen ten 
laste van de verantwoordelijke ouders.  
Bij dringende en zeer ernstige medische problemen bellen de opvoeders 
automatisch een ziekenwagen en waarschuwen de ouders zo snel mogelijk. 
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Het internaat dient zo goed mogelijk de eerste zorgen toe. 
 
Besmettelijke ziekten moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan het internaat / de 
beheerder. 
 
Toedienen van medicatie 
 
Het internaatsteam kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken. In ons 
internaat wordt dan ook geen medicatie zonder doktersvoorschrift aan internen 
toegediend.Wanneer  een leerling omwille van bijv. een chronische aandoening 
medicatie moet nemen dan kan dit op doktersvoorschrift en na duidelijke afspraken 
met de ouders en de intern (zie bijlage “toedienen van medicatie”, verplicht in te 
vullen door ouders / behandelend geneesheer). 
Het  internaatsteam kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als 
een intern na het correct toedienen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen 
ondervindt . 
 
 
 
BRANDVEILIGHEID 

In ons internaat wordt minstens éénmaal per trimester een ontruimingsoefening 
georganiseerd. 
 
De richtlijnen in verband met de te nemen maatregelen in geval van brand zijn 
specifiek aangepast aan ons internaat en zijn terug te vinden in de noodplannen van 
het gebouw.  
 
De interne dient steeds strikt alle richtlijnen gegeven door het bevoegd personeel 
(opvoeders – directie – brandweer - onderhoudswerkmannen) op te volgen om 
zijn/haar veiligheid te kunnen optimaal waarborgen. Ter informatie kunt u hierna de 
richtlijnen voor het opvoedend personeel ter informatie lezen. Bespreek ze met uw 
kind, het kan misschien het leven redden. Deze richtlijnen gelden eveneens bij 
oefeningen. 

 
De opvoeder bezit steeds een bestendige lijst van de internen die hem/haar zijn 
toevertrouwd. 
Wie een brand ontdekt moet steeds de verantwoordelijken waarschuwen 
(beheerder, directie, secretariaat, collega) dit door rechtstreekse mededeling 

- door gebruik van (binnen)telefoon 
- door indrukken van een brandalarmknop 

  
Het alarm is het bevel om de lokalen te ontruimen. Het wordt gegeven door één van 
de verantwoordelijken en is voor iedereen bestemd. Het alarm is een goed 
herkenbaar signaal dat overal in het gebouw gehoord wordt.  
Op hetzelfde ogenblik dient de brandweer opgeroepen te worden.  
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In de gangen mogen geen toevallige hindernissen voorkomen, noch blijvende 
hindernissen die de vrije doorgang hinderen. 
Vrije doorgang betekent een breedte die nooit minder dan 80 cm mag zijn. 
  
De deuren die onderling kamers van gangen scheiden hebben tot functie rook- en 
vuurverspreiding doorheen het hele gebouw te verhinderen. Zij moeten derhalve 
altijd dicht gedaan worden door de opvoeders met nachtdienst. 
 
De toegangswegen waarlangs het gebouw te bereiken is voor een interventie van de 
brandweer moeten steeds vrij en onbelemmerd zijn; zij mogen dus niet gebruikt 
worden om te parkeren. 
  
Bij brandoefeningen dient de interne steeds optimaal mee te werken . 
  
Bij het ontdekken van een brand is er niemand aanwezig die bevoegd is om de 
evolutie te voorzien; men moet dus steeds en van bij het begin het ergste vrezen en 
in dat vooruitzicht reageren 
Dit wil zeggen :          -het brandwaarschuwingssignaal geven 

-het brandalarm geven 
-de brandweer en indien nodig de ziekenwagen oproepen 
-de ontruiming aanvatten, daarbij deuren en vensters achter 
zich sluitend 
-het vuur met eigen blusmiddelen trachten te doven of te 
beperken 

  
De personeelsleden en de opvoeders controleren of al de hun toevertrouwde 
internen het gebouw verlaten hebben; ze tellen ze na op de vooraf bepaalde 
controleplaats buiten het gebouw; deze controleplaats mag niet op de toegangsweg 
van de brandweer liggen. 
  
De brandweeroverste wordt bij zijn aankomst precies en bondig ingelicht, elke 
verdere actie ligt in zijn bevoegdheid. 
  
Bij het ontstaan van de brand zijn er 3 handelingen die uitzonderlijk levensbelangrijk 
zijn : 

1. Het brandalarm dat de ontruiming beveelt: hoofdzaak is dat alle leerlingen 
zo vlug mogelijk een door brand bedreigd gebouw verlaten.  

2. De hulp aan de lichamelijk gehandicapte leerlingen bij het ontruimen: 
personeel, opvoeders en eventueel mede-internen moeten hen helpen het 
gebouw even vlug te verlaten als de andere internen.  

3. De oproep aan de brandweer:   
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HOOFDSTUK 3  AANDACHTSPUNTEN 

Verzekeringen en aansprakelijkheid 

• verzekeringen en aansprakelijkheid; 
• verzekering op weg van en naar huis / school; 
• materiële schade (medeleerlingen / gebouwen); 
• fysieke schade toegebracht aan derden; 

Ouders kunnen aan de verzekeringsmaatschappij laten weten dat hun kind een 
kamer betrekt in het internaat. Dit wordt zonder meerkost toegevoegd aan de 
polis 

 

 
Bezoek en telefoon, verlaten van het internaat 

 
Het bezoek meldt  zich steeds bij de opvoeder of bij de beheerder 
Veelvuldig bezoek en telefoneren worden niet toegestaan, vermits dit de werking 
van het internaat kan verstoren  

 
 Binnen het internaat kan er enkel op woensdag, op afspraak, tussen 18u.00 

en 19u.00, bezoek aan een interne gebracht worden.  
 Telefoneren naar een interne kan enkel op woensdag tussen 18u.00 en 

19u.00. Internen die het weekend hier verblijven kunnen, indien wenselijk, 
op hetzelfde moment eventjes naar huis bellen. 

 
Voor kinderen die met de bezoekers het internaat wensen te verlaten, dient steeds 
een verantwoordelijkheidsbriefje ingevuld en ondertekend te worden. Tijdens deze 
periode geldt de schoolverzekering niet.  
Het ontvangen van bezoek op het internaat van kennissen en familieleden en/of het 
verlaten van het internaat met dezelfde personen, zonder schriftelijke toestemming 
van de ouders,  is niet toegestaan. 
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Bezoek tijdens het opvangcentrum : 
 

Bezoek wordt steeds vooraf afgesproken met de sociale dienst. Bij aankomst meldt 
het bezoek zich ook steeds bij de sociale dienst. 
 
Veelvuldig bezoek en/of telefoon worden niet toegestaan, vermits dit de werking 
van het opvangcentrum en de leefgroep kan verstoren.  
Binnen het opvangcentrum kunnen de kinderen in het weekend bezoek krijgen, mits 
duidelijke afspraken, vooraf te maken met de sociale dienst. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de dagplanning van de leefgroep. 
Telefoneren kan dagelijks tussen 12u en 12u30 en tussen 18u - 19u. De kinderen 
mogen ook zelf vragen om te telefoneren, in overleg met de opvoeder/begeleider 
kan dit door de sociale dienst worden toegestaan. We vragen het telefoneren in de 
vakanties te beperken tot 1 x per week. 
Tijdens de vakanties is het op zaterdag steeds bezoekdag in de feestzaal. De kinderen 
kunnen bezoek krijgen tussen 9u30 en 12u en tussen 13u en 15u. Ze kunnen terug 
worden binnengebracht tussen 17u30 en 18u00 of tussen 19u00 en 19u30. 
Voor kinderen die met de bezoekers het opvangcentrum mogen verlaten, dient er 
steeds een verantwoordelijkheidsbriefje ingevuld en ondertekend te worden. Tijdens 
deze periode geldt de schoolverzekering niet.  
 
Het ontvangen van bezoek van kennissen, familieleden en/of het verlaten van het 
opvangcentrum met diezelfde personen, zonder schriftelijke toestemming van de 
ouders is niet toegestaan. 

 
Bezoek onder toezicht kan slechts heel uitzonderlijk en op uitdrukkelijk verzoek van 
de Jeugdrechter worden georganiseerd, daar we hiervoor niet over voldoende 
ruimte en personeel beschikken. We ijveren er dan ook voor, indien een wandeling 
binnen een straal kan van 1km van het opvangcentrum mogelijk is, het bezoek in die 
mate uit te breiden. 
Tijdens de vakantie vragen we bezoek onder toezicht steeds te plannen op zaterdag 
(de vaste bezoekdag) tussen 10u en 15u. Hierbij is dan steeds iemand van de sociale 
dienst aanwezig. 

 

Roken, alcohol,drugs, snoep, wapens,…veiligheid bij sporten 
 
Overlaad uw kind niet met snoep. Tijdens het verblijf op het internaat of het 
opvangcentrum krijgt het geregeld snoep.  
Messen, wapens, steekwapens,… zijn ten allen tijde verboden. 

 
 
 

Sportactiviteiten die een bepaald risico inhouden (bv. zwemmen, 
trampolinespringen, ...) gebeuren steeds onder toezicht van een 
opvoeder/begeleider. Tijdens het fietsen dragen de jongere kinderen helmen en 
fluojasjes. Bij de oudste leefgroepen is een helm  niet verplicht.   
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Tijdens het skeeleren, skateboarden en dergelijke dienen de jongeren bescherming 
te dragen. Deze activiteiten zijn uiteraard verboden binnen in het gebouw. 
 
Op het internaat  is het bij wet verboden te roken. Vanaf 1 september 2008 is ons  
volledig domein “rookvrij” .  

 

Voor wie geldt het rookverbod?                                                               
 

 

Vanaf 1 september 2008 geldt een algemeen rookverbod in alle Vlaamse scholen,  
bijgevolg ook op de vestigingsplaats  De Haan. 

Het rookverbod geldt zowel voor leerlingen als voor personeel, ouders en andere 
personen die op het terrein of in de gebouwen te De Haan komen . Dat geldt ook 
voor deelnemers aan activiteiten die volledig buiten het schoolse gebeuren vallen 
maar die wel doorgaan in lokalen of op de terreinen , bvb op een bezoekdag.  

Waar geldt het rookverbod?   
Het rookverbod geldt in alle lokalen en open terreinen van de Haan.  

Wanneer geldt het rookverbod?   
Binnen de lokalen geldt het rookverbod 24 uur op 24, ook ’s avonds en tijdens het 
weekend. Daar mag dus nooit en door niemand gerookt worden. 
   
In open lucht  geldt het verbod  
niet op de welbepaalde tijdstippen : 
               1° nà  het ontbijt  
               2° nà het middagmaal  
               3° om 15u.10 
               4° vóór of nà het avondmaal  
               5° vóór het ‘nachtmoment’ 
en niet  op welbepaalde plaatsen : 
               1° Rokersplaats AG = hoek feestzaal naast Bar 
               2° Rokersplaats CG = binnenspeelplaats 
 
Gezien de specificiteit van ons permanent geopend internaat gelden deze 
uitzonderingen ook  voor internen, vanaf 16 jaar met toestemming ouders en 
beheerder en met beperking tot 6 sigaretten per dag. 
 

 
Drugs en alcohol zijn evenmin niet toegestaan op het internaat. Wanneer gebruik 
van alcohol geconstateerd wordt, worden onmiddellijk de ouders verwittigd en 
gepaste maatregels genomen. 
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Kostbare voorwerpen, speelgoed, gsm 
 

Het internaat neemt alle door de wet vereiste maatregelen in acht om de internen 
en hun bezittingen te beschermen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor 
beschadiging of  verlies van waardevolle voorwerpen die niet studiegebonden zijn. 
Daarom is het niet toegestaan waardevolle voorwerpen mee te geven. 
Doet u dit toch, dan is het volledig op eigen risico  en zullen wij  niet  instaan voor 
terugbetaling of vergoeding van deze verloren, beschadigde of gestolen 
voorwerpen. 
 
De internen van De Vloedlijn mogen geen GSM meenemen naar school.  
Het internaat kan ook onmogelijk aansprakelijk worden gesteld bij eventueel verlies, 
diefstal of beschadiging.  
Wanneer de gsm, of andere technologische apparatuur, gebruikt worden om 
kindonvriendelijke gegevens te verzamelen, door te sturen of te verwerken, wordt 
onmiddellijk gevraagd aan de leerling het toestel af te geven. Weigert de interne 
hierop in te gaan, dan wordt dit beschouwd als het bemoeilijken van het vlot 
functioneren van het internaat en wordt de procedure van de onmiddellijk 
tuchtmaatregelen ingezet. (zie verder) 
 
Een uiteindelijk definitief verbod van de apparatuur geldt dan als tuchtmaatregel. 
 
Voor alle internen wordt per leefgroep, afhankelijk van de leeftijd, een intern 
gebruiksreglement GSM opgemaakt. Dit in samenspraak met opvoeders en directie. 
U kan dit steeds opvragen bij de beheerder.  
 
Indien de intern weigert zijn GSM te overhandigen kan er een tuchtprocedure 
worden opgestart. 
  
De internen mogen niet in het internaat(-domein) filmen, tenzij hiervoor de 
uitdrukkelijke toestemming werd verleend. Indien deze toestemming niet werd 
gevraagd, dan kan het internaatsteam gebruik maken van zijn recht tot verzet tegen 
de verwerking van persoonlijke gegevens. Dit betreft immers een geautomatiseerde 
verwerking van gegevens waarvoor er noodzakelijk aangifte moet worden gedaan 
bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Indien de 
intern weigert de beelden van het internet te verwijderen, dan kan het internaat 
een gerechtelijke procedure instellen bij de voorzitter van de Rechtbank van eerste 
aanleg ofwel klacht neerleggen bij de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer.  
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HET KOMPAS EN DE TIME-OUT RUIMTE 

Het kompas is een lokaal (rechtover de bureau van de hoofdopvoeder en naast die 
van orthopedagoge en psychologe) waar de kinderen tot rust kunnen komen, een 
mogelijkheid voor een time out. Kinderen die even het noorden kwijt zijn, kunnen er 
ook hun verhaal kwijt. 
Het kompas is ook de plaats waar kinderen komen om na een incident een 
herstelgesprek te voeren.  
 
Daarnaast hebben we sinds juli 2010 ook een ‘echte’ time-outkamer die is ingericht 
volgens de wettelijke richtlijnen. Deze vorm van time-out wordt gebruikt als 
pedagogische maatregel met als doelstelling een kind tot rust te laten komen en/of 
ongewenst gedrag te neutraliseren. Dit enkel indien het kind op dat moment een 
gevaar betekent voor zichzelf, voor de omgeving of op eigen vraag. 
De nadruk ligt op het verwijderen van het kind uit een op dat moment niet geschikte 
omgeving of situatie naar een aangepaste afzonderlijke ruimte.  
Het is duidelijk dat het hier geen strafmaatregel betreft, maar een noodmaatregel. 
De duur van deze maatregel is beperkt. Het kan tot 2 keer toe verlengd worden.  
 
YES, WE CAN! – PROJECT. ENKEL TIJDENS DE OPVANGCENTRUMWERKING 

Met dit pedagogisch project willen we de kinderen stimuleren in de ontwikkeling van hun 
zelfstandigheid en hun integratie in de maatschappij. 
Kinderen vanaf 12jaar kunnen instappen in dit project waarbij er in 5 verschillende fasen 
geëvolueerd wordt naar meer verantwoordelijkheden en grotere privileges (vrijheden).  
Of een kind al dan niet klaar/bekwaam is om in te stappen in het project of om over te gaan 
naar een volgende fase, wordt besproken in vergaderingen met de opvoeders/begeleiders 
en de orthopedagoge of psychologe.  Het wordt nadien besproken met de jongeren zelf. 
Vaardigheden zoals leren omgaan met geld (zowel verdienen als uitgeven), het organiseren 
en verdelen van taken, orde aanhouden, het dragen van verantwoordelijkheden (in de living, 
in de keuken, ...) worden hen dan ook onder begeleiding bijgebracht. De privileges omvatten 
het gebruik van de eigen multimedia, de mogelijkheid om binnen en buiten het 
opvangcentrum te werken en het zelfstandig ‘op stap gaan’.  
Uiteraard gaan we stap voor stap te werk. Het is de bedoeling dat de jongeren geleidelijk 
aan groeien in hun verantwoordelijkheden en  privileges waarbij ze verschillende fasen 
doorlopen. De duur en de afstand van de uitstappen worden geleidelijk aan opgevoerd en in 
elke volgende fase moeten de kinderen diploma’s behalen om aan te tonen dat ze de 
privileges aankunnen. Tijdens de uitstappen zelf wordt er sporadisch  gecontroleerd, na de 
uitstap volgt een evaluatiegesprek. Het proces wordt per jongere van kortbij opgevolgd 
(geëvalueerd) en indien nodig bijgestuurd. Zo kan een jongere weer zakken in fase bij het 
niet naleven van de regels of het schenden van het vertrouwen. Een jongere moet aan de 
hand van de verantwoordelijkheden van de fase (taakjes en sociale vaardigheden) aantonen 
dat hij/zij klaar is om naar een volgende fase over te gaan. De verantwoordelijkheden 
worden door de opvoeders bijgehouden met een evaluatiefiche. 
Ook vakantiejobs hebben een belangrijke plaats in dit project. Dit is immers ook een 
uitstekende manier om hen te leren omgaan met verantwoordelijkheden, geld,… . Ook 
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hierin zullen ze worden begeleid: CV opstellen, sollicitatiegesprek voorbereiden, samen de 
werkplaats bezoeken, … 
Nieuwe kinderen of kinderen die omwille van leeftijd of rijpheid nog niet klaar zijn om te 
starten met het project, zitten in de witte fase. Hier ligt de nadruk vooral op hun plekje 
vinden in de groep. Alle taakjes en activiteiten gebeuren in de witte fase nog in groep.  
In de roze fase krijgt het kind de eerste vaste taakjes (orde en netheid van de kamer, tafel 
dekken of afwas doen in de leefgroep,...) en moet het kind bepaalde sociale vaardigheden 
onder de knie hebben. De  eerste privileges bestaan uit het mogen bijhouden van de eigen 
multimedia (gsm, ipod, ipad, pc,...), het mogen werkjes uitvoeren in het OC tegen een knipje 
op een spaarkaart en  uit, alleen of samen met een andere leerling, boodschappen mogen 
doen in de winkel vlakbij (max. 30 min ).  
Na de roze fase komen de oranje en gele fase. Enkel de kinderen die in de ‘oudste groepen’ 
zitten kunnen doorgroeien naar deze fasen. Vanaf de oranje fase wordt immers een zekere 
maturiteit van de kinderen verwacht.  
Het eindpunt van het yes we can-project is de groene fase. Jongeren die in deze fase zitten 
moeten dit bewijzen aan de hand van heel wat taakjes en sociale vaardigheden. Zij kunnen 
perfect alleen op pad (diploma reis plannen met het openbaar vervoer,...) en kunnen de 
toestemming krijgen om van 9u ’s morgens tot 20u ’s avonds alleen op stap te gaan. 
Jongeren in de groene fase mogen ook als jobstudent werken , indien ze dit aankunnen. 
 
Over alle +12jarigen die bij ons verblijven, wordt vergaderd of ze al dan niet kunnen 
instappen/doorgroeien in het yes we can-project. Indien u als ouder niet akkoord bent dat 
uw kind aan het project deelneemt, gelieve dit dan schriftelijk te melden aan ons. 
 
ACTIVITEITEN EN KAMPEN/ VZW STEUNKRING OC 

Elke dag worden er activiteiten aangeboden die aangepast zijn aan de leeftijd, interesses en 
vaardigheden van de jongeren.  
In de vakantie organiseren we ook regelmatig busuitstappen en bezoeken. 
Ook krijgen ze kans om af en toe als vrijwilliger ergens mee te helpen: asiel, natuurreservaat, 
festivals, sportclubs,… 
Om de zomervakantie wat te breken en de kinderen een echt vakantiegevoel te laten 
beleven, organiseren we tijdens de grote vakantie kampen per leefgroep. Dit kan net zoals 
de activiteiten en sommige uitstappen dankzij de financiële steun van onze VZW ‘De 
Steunkring’.. De meeste kampen gaan in het binnenland door, maar het gebeurt ook dat we 
verdere oorden opzoeken. Indien dat het geval is, zal u hierover worden ingelicht. 
Het fietsenpark wordt ook onderhouden en regelmatig vernieuwd mede dank zij de vzw 
steunkring opvangcentrum en de werkgroep fietsen. Via de steunkring kan in de vakanties 
elke opvoeder per week €2,5 per kind spenderen aan een extraatje.    
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HOOFDSTUK 4 ORDEREGLEMENT 

ORDEMAATREGELEN 

Als de intern door zijn/haar gedrag het samenleven in het internaat bemoeilijkt, zal 
het internaatteam dit ongewenst gedrag proberen bij te sturen . Elk personeelslid 
van het internaat kan daartoe, onder het gezag van de directeur of beheerder, 
gepaste ordemaatregelen nemen.  

Ordemaatregelen strekken er in beginsel toe om de intern ertoe te brengen zijn 
gedrag te verbeteren en aan te passen. 
Ordemaatregelen mogen de intern de essentiële voorzieningen van een internaat 
niet ontnemen. 
 
Principe  
Als principe geldt dat je de gevolgen van je daden draagt: 

• wie iets opzettelijk of door verregaande onachtzaamheid beschadigt, moet 
het vergoeden of herstellen; 

• wie iets besmeurt, moet het reinigen;  
• wie afval achterlaat, moet het opruimen; … 
 

DE VOLGENDE ORDEMAATGERELEN DIE KUNNEN GENOMEN WORDEN :  
Ordemaatregelen die het internaatsteam kan nemen. 

EEN WAARSCHUWING mondeling 
EEN VERMANING nota in de agenda/heen-en weerschriftje die door de ouders wordt 

ondertekend 
EEN STRAFTAAK bijv. een schriftelijke taak; wordt via de agenda/heen- en 

weerschriftje aan je ouders gemeld. 
bijv. uitvoeren van klussen ten dienste van het internaat 
De straftaak moet altijd evenredig zijn met de ernst van het vergrijp 

EEN TIJDELIJKE  VER-
WIJDERING UIT BEPAALDE 
ACTIVITEITEN 

tot het einde van de activiteit. Ondertussen krijg je een straf of een 
taak. 

Ordemaatregelen die enkel de beheerder kan nemen 
EEN BEGELEIDINGS-
OVEREENKOMST/ 
GEDRAGSCONTRAKT 

 als je herhaaldelijk in de fout gaat of een zwaar vergrijp pleegt, 
krijg je een contract waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk 
van jou wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als je de 
afspraken niet nakomt. Het contract heeft een beperkte duur, 
wordt geregeld geëvalueerd en kan leiden tot een 
tuchtprocedure. 

 schriftelijk meegedeeld aan je ouders, die de 
begeleidingsovereenkomst/het gedragscontract  ondertekenen 

 
Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend. 
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HOOFDSTUK 5  TUCHTREGLEMENT 

Tuchtmaatregelen worden genomen wanneer je gedrag werkelijk een gevaar vormt 
voor het ordentelijk samenleven en/of wanneer je de verwezenlijking van het 
opvoedingsproject van het internaat in het gedrang brengt.  

Tuchtmaatregelen worden slechts genomen als de ordemaatregelen (zie hfdst. 4) 
geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen, zoals:  

• opzettelijk slagen en/of verwondingen toebrengen;  
• opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden; 
• opzettelijk en blijvend storend gedrag; 
• zware materiële schade toebrengen;  
• bezit, verhandelen of gebruik van drugs; het bezit van wapens, messen,… 
• diefstal plegen; 
…  

Tuchtmaatregelen treffen de gestrafte intern door hem tijdelijk of definitief de 
essentiële voorzieningen van het internaat te ontnemen.  
Tuchtmaatregelen kunnen enkel door de  beheerder worden genomen. In het belang 
van de intern zijn de tuchtmaatregelen en het tuchtdossier niet overdraagbaar van 
het ene internaat naar het andere. 
 
 SOORTEN 

De tuchtmaatregelen zijn: 

• Een tijdelijke verwijdering uit het internaat 

Deze beslissing wordt genomen door de beheerder. 

Zij wordt schriftelijk gemotiveerd betekend aan je ouders. Tijdens de tijdelijke 
verwijdering wordt het kostgeld integraal aangerekend. Je moet wel aanwezig zijn op 
school.  

Je ouders worden vooraf telefonisch en schriftelijk op de hoogte gebracht van de 
genomen tuchtmaatregel. Alleszins moet het internaat er zich van vergewissen dat je 
ouders op de hoogte zijn van de genomen maatregel.  

• Een definitieve verwijdering 

Deze beslissing wordt genomen door de schooldirecteur en de beheerder. Zij wordt 
schriftelijk gemotiveerd betekend aan je ouders. Tijdens de definitieve verwijdering 
wordt het kostgeld voor de resterende periode niet aangerekend en eventueel 
teruggestort.  De definitieve verwijdering uit het internaat betekent niet dat je niet 
aanwezig moet zijn op school.  Je ouders worden vooraf schriftelijk op de hoogte 
gebracht van de genomen tuchtmaatregel. 

Alleen tegen de definitieve verwijdering als tuchtmaatregel kan in beroep worden 
gegaan.  
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PROCEDURE BIJ TUCHTMAATREGELEN 

Wanneer de directeur of beheerder een tuchtmaatregel neemt, respecteert hij/zij in 
ieder geval de volgende regels: 
 

• De tuchtstraf moet (pedagogisch) verantwoord kunnen worden en in verhouding 
staan tot de ernst van de feiten. 

• De ouders worden vóór het ingaan van de tuchtmaatregel telefonisch en 
schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen beslissing en van de datum 
waarop de maatregel ingaat. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. Er 
wordt aangegeven waarom het gedrag van de intern werkelijk een gevaar vormt 
voor ordentelijk samenleven op het internaat of het opvoedingsproject van het 
internaat in het gedrang brengt.  

• De betrokken intern en de ouders, eventueel bijgestaan door een raadsman, 
worden vooraf en binnen een redelijke termijn uitgenodigd voor een gesprek 
over de problemen. 

• Er wordt nooit overgegaan tot collectieve verwijderingen. Over elke verwijdering 
moet individueel beslist worden. 

• De interne, ouders en hun raadsman hebben recht tot inzage van het 
tuchtdossier van de interne. 

 

 
BEROEPSPROCEDURE BIJ DEFINITIEVE VERWIJDERING  

• Alleen tegen definitieve verwijdering als tuchtmaatregel kan in beroep worden 
gegaan.  

 
 
 
OPSTARTEN VAN HET BEROEP 

• Om de beroepsprocedure te kunnen opstarten, moeten de intern en zijn ouders 
eerst gebruik maken van hun recht op overleg met de directeur of de beheerder. 

• De ouders moeten het beroep schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de 
algemeen directeur. De betrokkenen doen dit via een aangetekende zending: op 
die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep hebben ingediend. 
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BEROEPSCOMMISSIE 

• De algemeen directeur roept de beroepscommissie zo vlug mogelijk samen. 

• De beroepscommissie bestaat uit drie leden. De directeur of de beheerder die de 
tuchtmaatregel heeft uitgesproken, maakt er geen deel van uit. De algemeen 
directeur duidt de beroepscommissie aan. 

• De beroepscommissie behandelt het beroep binnen een termijn van vijf 
werkdagen. 

• De beroepscommissie bevestigt of herziet de beslissing. 

• De algemeen directeur verstuurt de gemotiveerde beslissing van de 
beroepscommissie aangetekend, uiterlijk op de dag die volgt op de dag van de 
beslissing in beroep. De betrokken directeur en beheerder ontvangen hiervan 
een afschrift. 

• Binnen het GO! is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep 
genomen beslissing. 
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HOOFDSTUK 6  ALGEMENE KLACHTENPROCEDURE 

WELKE KLACHTEN KAN JE INDIENEN? 

Klachten kunnen gaan over de werking van het internaat of over een concrete 
handeling of beslissing van een personeelslid van het internaat. 
 
Het kan ook gebeuren dat je niet akkoord gaat met een initiatief van de Raad van het 
GO! of van de centrale administratieve diensten. 
 

WAAR KAN JE MET JE KLACHT TERECHT? 

Heb je een klacht over de werking van het internaat of over een concrete handeling 
of beslissing van een personeelslid van het internaat, dan kan je die kort na de feiten 
melden aan de directeur of de beheerder. Je moet altijd eerst proberen om er 
rechtstreeks met de directeur of de beheerder over te praten en een oplossing te 
zoeken. 

Kom je na dit overleg met de directeur of de beheerder niet tot een akkoord of 
betreft je klacht het optreden van de directeur of de beheerder zelf, dan kun je 
klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep, die dan de 
behandeling van je klacht op zich neemt. 

De algemeen directeur 
Dhr. Xavier Defrancq 
L. Spilliaertstraat 29 
8400 Oostende 

 
Blijf je ontevreden, dan kun je terecht bij de Raad van Bestuur van de scholengroep  
via       De algemeen directeur 

Dhr. Xavier Defrancq 
L. Spilliaertstraat 29 
8400 Oostende 

Als je uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop je behandeld werd of over 
het resultaat van de klachtenbehandeling, kun je een klacht indienen bij de Vlaamse 
Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (0800-240 50). 

Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het 
telefoonnummer 0800/12800. Meer informatie vind je op http://www.diversiteit.be. 

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kun je 
indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.  

http://www.diversiteit.be/�
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Zorgvuldig bestuur betekent dat internaten in hun dagelijkse werking een aantal 
principes moeten respecteren: 

• eerlijke concurrentie; 
• verbod op politieke activiteiten; 
• beperkingen op handelsactiviteiten; 
• beginselen betreffende reclame en sponsoring. 

Voor meer informatie kun je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en 
Vorming (AGODI), Secretariaat-generaal, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel   
Via e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be.  of tel . 02.553 65 56. 

In verband met de Raad GO! en de centrale administratieve diensten 

Ga je niet akkoord met een initiatief van de Raad van het GO! of van de 
administratieve diensten, dan kun je klacht indienen bij de afgevaardigd bestuurder, 
Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel. 

 
HOE DIEN JE EEN KLACHT IN? 

• Je kan je klacht melden via telefoon, brief, e-mail of fax. 

• Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet 
ontbreken: 
• je naam, adres en telefoonnummer; 
• wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is; 
• in welk internaat het gebeurd is als je een klacht indient bij de algemeen 

directeur van de scholengroep.  
 
DE KLACHTENPROCEDURE IS NIET VAN TOEPASSING OP: 

• een algemene klacht over regelgeving; 

• een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd 
behandeld; 

• een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid; 

• een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht 
hebben plaatsgevonden; 

• een kennelijk ongegronde klacht ; 

• een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen; 

• een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde 
administratieve beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut;.  

• een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke 
procedure; 

• een anonieme klacht. 

mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be�
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HOE VERLOOPT DE BEHANDELING VAN JE KLACHT?  

Zoals eerder vermeld (zie “waar kan je met je klacht terecht”) contacteer je in eerste 
instantie kort na de feiten de directeur of de beheerder indien je een klacht hebt 
over de werking van het internaat of over een concrete handeling of beslissing van 
een personeelslid van het internaat waar geen georganiseerde administratieve 
beroepsmogelijkheid voor bestaat. Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks 
met de directeur of beheerder over te praten en een oplossing te zoeken. 

 

Wordt na overleg met de directeur of beheerder niet tot een akkoord gekomen of 
handelt de klacht over het optreden van de directeur of beheerder zelf dan kan 
betrokkene schriftelijk klacht indienen bij de algemeen directeur van de 
scholengroep, waarna deze de behandeling van de klacht op zich neemt.  

 

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de algemeen directeur jou de 
ontvangst van je klacht en verstrekt hij verdere informatie inzake de behandeling 
ervan. Als je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan schriftelijk op de hoogte 
gebracht en wordt dit gemotiveerd. 

Als je klacht wel wordt behandeld, dan start de algemeen directeur een onderzoek 
naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat 
van dit onderzoek. Je klacht wordt door de algemeen directeur afgehandeld binnen 
een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.  

Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze 
beslissing wordt uitgesteld. Deze klachtenprocedure schorst dus de beslissingen 
waartegen klacht ingediend wordt niet op. 
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UITGELEIDE 

 
 
Beste ouders 
Beste interne 
 
Jullie hebben het reglement en de leefregels internaat gelezen.  
Goede en duidelijke afspraken zijn nodig voor een aangenaam klimaat en 
leefomgeving waarin iedereen zich goed kan voelen. 
Dit document is echter veel meer dan een opsomming van allerhande regeltjes. Het 
is de vertaling van ons pedagogisch project en van de cultuur in ons internaat.  
 
Door dit reglement te ondertekenen, bevestigen jullie dat je ons pedagogisch 
project, onze doelstellingen en onze leefregels onderschrijft. 
Natuurlijk staan we klaar om meer uitleg te geven als jullie dat wensen.  
 

Met vriendelijke groet 

 
de beheerder en het internaatsteam 
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