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Het internaatsreglement werd overlegd tussen het internaatsbestuur en het internaatsteam.  

Wanneer je je inschrijft in ons internaat, gaan je ouders akkoord met het volledige inter- 

naatsreglement. Wanneer het internaat wijzigingen wil aanbrengen, is er een nieuw akkoord 

van je ouders vereist.  

Zodra je 18 wordt treed je, in overleg met het internaat, volledig zelfstandig op. Waar we in 

het internaatsreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval 

verwachten we dat je zelf het internaatsreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het 

naleeft. 

Als je ingeschreven bent in ons internaat, verwachten we dat je gedurende het hele 

schooljaar aanwezig bent en aan zoveel mogelijk activiteiten deelneemt. Ze geven je de kans 

om groeien, je verder te ontwikkelen en je te integreren in de groep. Verder verwachten we 

dat je elke schooldag tijdig terug aanwezig bent op internaat, d.w.z. onmiddellijk na de 

laatste les.  

Het kan gebeuren dat je om een bepaalde reden niet aanwezig kanzijn. De algemene regel is 

dat je ouders steeds het internaat verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te 

voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van het internaat, dan wordt het internaat 

vooraf schriftelijk of per mail op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je 

ouders de reden zo vlug mogelijk mee. 

In het kader van een integraal zorgbeleid engageren school, CLB en internaat zich om, elk 

vanuit hun eigen rol, samen te werken om de zorg en de begeleiding van het kind zo nodig 

gezamenlijk op te nemen. Meer informatie is te vinden in de beleids- en 

engagementsverklaring. 
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Handen vol hoop, willen we je geven, 

want jij verdient dat. 

Elk kind 

is op zoek naar een thuis, 

naar geborgenheid, 

naar iemand die hem of haar de moeite waard vindt. 

Een thuis op aarde is een fundamenteel 

menselijk recht. 

Een thuis heeft alles te maken 

met aandacht en zorg voor elkaar, 

met liefde, met menselijke cultuur. 

 

  

We maken van ons internaat 

EEN TWEEDE THUIS 

VOOR IEDEREEN. 
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In ons internaat … 
 

 
sta 

je als 

intern(e) centraal samen met je vrienden. 

 

 

trachten we door de juiste studiebegeleiding je talenten tot maximale ontplooiing te laten 

komen. 

 

 

wordt de ontspanning na de studie hoog in het vaandel gedragen. 

 

 

ligt het accent niet op gedetailleerde voorschriften maar op respect en de erkenning van 

ieders persoonlijkheid en talenten. 

 

 

werkt iedereen mee aan een fijne sfeer en een verzorgde omgeving. 

 

 

wordt er op vaste momenten tijd gemaakt voor bezinning en gebed. 

 

 

voelen 

de meisjes en jongens 

zich thuis. 
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Dagschema  

Maandag, dinsdag 

 en donderdag 

 

07.10 uur  Opstaan met muziek, in orde brengen van de kamer. 

07.30 uur  Ontbijtbuffet, kamers verluchten. 

 

12.10 uur  Middagmaal 

12.45 uur  Mogelijkheid tot studie. 

 

Vanaf 15.30 uur  Aanmelden bij het vieruurtje bij je terugkomst in het internaat waarna 

  - kamermoment; 

  - sport en spel. 

 

  Per groep volgens leeftijd en studiegebied 

  - internaatsactiviteiten; 

  - studietijden. 

 

18.00 uur  Avondmaal en recreatie. 

19.15 uur  Stille avondstudie. (belsignaal 19.05 uur) 

20.15-21.15 uur  Avondrecreatie 

Avondmaal voor sporters die tijdens de vorige maaltijd op training 

waren. 

   

Vanaf 21.15 uur  Iedereen gaat op de eigen kamer volgens uur van naar boven gaan en 

respecteert stilte en uur van slapengaan. 

 

 

 

 Wekelijks voorzien we een poetsmoment. 

  2 maal per maand wordt zuiver beddengoed gelegd. 
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Zondag 
 

21.00 uur – 22.00 uur  Voor hen die voor het ‘zondagregime’ gekozen hebben. 

De intern(e) gaat melden dat hij/zij toegekomen is en gaat 

rechtstreeks naar de eigen kamer.  Er wordt geen avondmaal of 

recreatie voorzien. Je kan niet douchen. Je gaat niet naar een 

andere kamer. De internen krijgen geen toestemming om het 

internaat nog te verlaten.  

  Om 22.00 uur is complete stilte vereist. 

 

Wie zich niet aan de regels houdt, wordt na twee verwittigingen definitief uitgesloten van 

deze extra service !    

Maandagochtend : ontbijt inbegrepen voor de internen van ‘zondagregime’. 

 

 

 

Woensdag     
 

13.30 uur  Activiteit of mogelijkheid tot studie. 

16.00 uur  Vieruurtje en recreatie. 

17.00 uur  Studie, mogelijkheid om uitleg te vragen. (belsignaal 16.50 uur) 

18.00 uur  Avondmaal en recreatie. 

19.15 uur  Stille avondstudie. (belsignaal 19.05 uur) 

20.15 uur  Recreatie en avondmaal voor sporters die tijdens de vorige maaltijd op 

training waren. 

Vanaf 21.15 uur  Iedereen naar eigen kamer volgens uur van naar boven gaan. 

 

Vrijdag 
 

07.10 uur  Opstaan met muziek, in orde brengen van de kamer. 

07.30 uur  Ontbijtbuffet, kamers verluchten en weekendklaar maken. 

   Koffers in de living zetten. 

12.10 uur  Middagmaal 

12.45 uur  Mogelijkheid tot studie. 

Na school  De internen komen naar het internaat om hun koffers op te halen. De 

ouders hebben de mogelijkheid om op de gelijkvloerse verdieping te 

wachten op hun kinderen. Niemand gaat nog naar boven. Willen de 

ouders graag de kamers zien, dan krijgen ze daar in het begin van de 

internaatsweek de kans toe. 

17.00 uur  Sluiting van het internaat 
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Uur van naar boven gaan 
 

21.15 uur  Eerstejaars, tweedejaars en lager onderwijs  

21.30 uur  Derdejaars of 15 jaar 

22.00 uur  Vierdejaars of 16 jaar 

22.30 uur  Vijfdejaars of 17 jaar 

23.00 uur  Zesdejaars of 18 jaar en ouder 

 

 

Uur van slapengaan 
 

21.30 uur  Eerstejaars en lager onderwijs  

22.00 uur  Tweedejaars 

22.30 uur  Derde- en vierdejaars 

23.00 uur  Vijfdejaars  

23.30 uur  Zesdejaars en ouder 

Tijdens de proefwerken en bij naschoolse activiteiten kan dit gewijzigd worden. 

 

 
 

Er wordt om 21.30 uur boven absolute stilte vereist en iedereen blijft in de eigen 

kamer. In de recreatieruimten worden vanaf dan enkel nog geluidsarme activiteiten 

toegestaan. 

 

 

Einde gebruik van Wifi  
 

21.30 uur  Eerstejaars, tweedejaars en lager onderwijs  

22.30 uur  Derde- en vierdejaars 

23.30 uur  Vijfde- en zesdejaars 



 

6 

Schooljaar 2019-2020 

Vakantiedagen voor elke school: 

 Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november 2019 

 Wapenstilstand: 11 november 2019 

 Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020 

 Krokusvakantie: van 24 februari tot en met 1 maart 2020 

 Paasvakantie: van 6 april tot en met 19 april 2020 (paasmaandag: 13 april 

2020) 

 Dag van de Arbeid: 1 mei 2020 

 Hemelvaart: 21 mei en 22 mei 2020  

 Pinkstermaandag: 1 juni 2020 

 Zomervakantie: van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 

Losse vakantiedagen en pedagogische studiedagen 

Sommige vakantiedagen zijn verschillend van school tot school. Om deze te kennen, 

raadpleegt u de website van je eigen school. 

De dag voor een feestdag, is voor het internaat als een vrijdag. Na de school gaan de 

internen naar huis. 

Op de laatste vrije dag mogen de internen die voor ‘zondagregime’ kozen, in het 

internaat toekomen tussen 21.00 u. en 22.00 u. 

De anderen zijn de volgende dag welkom vanaf 7.00 u.  

 

Wie voor ‘maandagregime‘ koos en toch per uitzondering op zondag wil toekomen, 

brengt het internaat hiervan tijdig op de hoogte en betaalt bij aankomst onmiddellijk 

30 euro aan de opvoeder. 
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Je kamer 

 Dagelijks wordt het kamertje netjes gemaakt: 

 Lavabo zuiver 

 Bed opmaken 

 Vuilnismandje leegmaken 

 

 

 Vensterraampjes mogen niet worden dichtgestopt. 

 

 Posters of foto’s mogen uitsluitend aangebracht worden op het prikbord. Er wordt niets op 

de deuren, vensters, lampen, muren of kasten gekleefd, geprikt of geschreven. 

 

 Het gebruik van een bureaulamp is toegelaten tot het uur van slapengaan.  

 

 Het stopcontact mag niet gebruikt worden voor elektrische waterverwarmers, kookplaten en 

waterspiralen. 

 

 Het gebruik van wierookstokjes en kaarsen is verboden. 

 

 Lucifers en aanstekers horen hier niet thuis. Ze veroorzaken brandalarm. 

 

 De internen mogen muziek beluisteren tot het aangeduide uur van slapengaan, op 

voorwaarde dat deze niet storend is voor de andere internen. 

 

 Niemand gaat op het bureau of op het nachtkastje zitten, staan of liggen. 

 

 Naaldhakken zijn verboden. 

 

 Lampen worden niet met doeken of papier bedekt. 

 

 Spiegels blijven aan de muur verankerd. 

 

 De gordijnen zijn geen handdoeken.  

 

 Er wordt niets uitgeleend aan elkaar. 

P.S.: Laat je portefeuille, je gsm, je zakgeld en andere 

waardevolle voorwerpen nooit zichtbaar op je kamer liggen. 

Kluisjes kunnen gehuurd worden.  
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Benodigdheden 

VOOR JE KAMER: 

 een papiermandje en afvalbakje; 

 handdoeken en washandjes; 

 dekens of donsdeken, lakens/slopen (en reservebeddengoed); 

 waterdichte matrasbeschermer (indien stoffen matras); 

 kleerhangers; 

 kamerjas; 

 toiletgerei en beker; 

 pantoffels; 

 een stofdoek (geen zelfreinigende vochtige doekjes); 

 een vloeibaar poetsmiddel voor de wastafel (geen schuurmiddel); 

 een vloerwisser met de nodige droge wisdoekjes; 

 spiegelreiniger en een droge doek; 

 duimspijkers voor het prikbord; 

 bureauonderlegger. 

 

Zorg dat op alle dure spullen je naam vermeld staat. 

  

VOOR JE SCHOOL:  

 een boekentas; 

 de boeken; 

 schrijfgerei, schaar, perforator, geodriehoek, 

nietjesmachine, passer, lijm, plakband;  

 je portefeuille met je identiteitskaart; 

 wat zakgeld; 

 boterhammendoos. 

 

 

VOOR JE SPORTACTIVITEITEN:  

Breng je sportzak in orde en teken alle sportkledij met 

je naam. 

 het sport-T-shirt; 

 het turnpak en de bermuda; 

 de turnpantoffels (met witte zolen);  

 sportkousen; 

 zwemgerei; 

 vrijetijdskleding; 

 sportkledij moet wekelijks gewassen en gestreken 

worden.  
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Studie en studiesfeer 

Waar 
 

De studietijd die je hebt is afhankelijk van de studierichting die je volgt. Of je studeert in de 

studiezaal of op je kamer,hangt af van de studierichting, het leerjaar dat je volgt en van een 

eventuele positieve of negatieve studie-evaluatie. Internen, die onder toezicht en begeleiding 

werken, kunnen rekenen op absolute stilte in een ruime studiezaal. 

Ook op de kamers moet dezelfde sfeer heersen die tot rustige concentratie aanzet. De 

kamerdeur staat op een kier en het licht is aan. 

Bovendien moet ieders privacy gerespecteerd worden en ga je niet bij elkaar op de kamer 

zonder toestemming van de opvoeders. 
 

 

Begeleiding 
 

Internen worden tot persoonlijk werk gestimuleerd. Ze 

kunnen bij hun studie geholpen worden door 

samenwerking. De opvoeders zullen je indien nodig 

begeleiden en helpen in je studie.  
 

Opvolging 
 

De studieresultaten worden nauwkeurig opgevolgd. 

Maandrapporten worden, indien nodig, besproken met de internaatsbeheerder of de 

opvoeder. Zij bespreken tekorten of leermoeilijkheden met de graadcoördinator of de 

leerkracht. Jaarlijks organiseert het internaat 3 oudercontacten, telkens na elke 

examenperiode. Als er gedurende het jaar vragen over de studie-opvolging of over het kind 

zijn, kunnen de ouders steeds contact opnemen met de opvoeder, liefst per mail. 
 

Naargelang de leeftijd kunnen de internen tot een bepaald uur gebruik maken van het 

draadloos internet. Houd er rekening mee bij je studieorganisatie. 
 

Laptop 
 

Iedereen mag tijdens de studie zijn eigen laptop gebruiken voor zijn schooltaken te maken. 

Indien je zelf geen laptop hebt, kan je er één van het internaat lenen onder de volgende 

voorwaarden:  

 

 Je naam wordt genoteerd op het uitleenblad en je ontvangt een gastencode van 1 uur. 

 De deur van je kamer staat open terwijl je de laptop gebruikt. 

 Laptops worden niet doorgegeven aan elkaar. 

 Zij worden meteen na de schooltaak terug ingeleverd. 

 Er wordt niet gegeten en gedronken met de laptop in de buurt. 

 Staat de laptop aan, niet vervoeren en steeds gebruiken aan een tafel of bureau. 

 Wie de laptop niet dadelijk inlevert na gebruik, zal de volgende keer zijn gsm inleveren 

tijdens het lenen van de laptop. 
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Sport en ontspanning 
 

De boog kan niet altijd gespannen staan! 

 

Zo wordt er ook ruim aandacht besteed aan sport en ontspanning, waarbij de internen 

uiteraard gebruik maken van de schoolvoorzieningen. De woensdagmiddagen zijn zeer 

gevarieerd. 

 

Door de optimale ligging van het internaat, midden van het groen en in de nabijheid van 

sportpleinen en de sportzaal van de school, kunnen de internen regelmatig aan verscheidene 

sportactiviteiten deelnemen. 

 

Bovendien kunnen zij hun creativiteit ontwikkelen in muziek, toneel, dans en kunstateliers. Je 

mag je muziekinstrument altijd meenemen, evenals gezelschapsspelen, rollerskates, 

tennismateriaal, skateboards enz. . 

 

Markeer je spulletjes en je kledij steeds met je naam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote feesten zijn in het internaat een traditie: 

 

 Sinterklaas, carnaval, afscheidsfeest van de laatstejaars.  

 

 

Vieringen: 

 

 Kerstmis, Pasen…. 

 

 

Eenmaal per trimester maken wij een uitstap zoals: 

 

 Pretpark, internaatshappening... 
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Samenleven 
 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

De internen die in groepsverband leven onder begeleiding van een opvoeder, beschikken 

over een living en hobbykamers waar ze elkaar na de studie kunnen ontmoeten.  

 

Niemand komt op de kamer van een ander, tenzij met toestemming van de opvoeder. 

 

Iedereen draagt zijn steentje bij tot de netheid in en rond het internaat.  

 

Douchelijst: 

Voor een vlot verloop, vragen wij de internen zich in te schrijven op de douchelijst. Douchen 

kan niet vóór 7.00 uur en na 22.00 uur, om ieders nachtrust te respecteren. 

 

Eens boven respecteert iedereen de stilte! 

 

 

Last but not least 

 

 Studie-ijver 

 Enthousiasme 

 Hartelijkheid 

 Netheid 

 Behulpzaamheid 

 Humor   

 Luisterbereidheid 

 Gehoorzaamheid  

 Eerlijkheid  

 Medeleven 

 Respect voor elkaar  

 Verdraagzaamheid 

 Stilte tijdens de studie en de rustmomenten  
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Weetjes 
 

Onze living, opsplitsbaar in 2 delen  is voorzien van: 

 smart-TV; 

 Draagbaar soundsysteem 

 tafelvoetbal en pooltafel; 

 gezelschapsspelen; 

 pingpongtafels;  

 draadloos internet; 

 Wii. 

 

  

Aparte lokalen beneden: 

 living voor de zesdejaars; 

 muzieklokaal met piano; 

 hobbykamers (Xbox One en PlayStation 4). 

 

 

Onze keuken: 

 ontbijtbuffet; 

 warm middagmaal; 

 een vieruurtje; 

 warm of koud avondmaal; 

 aandacht voor aangepaste maaltijden; 

 fruit 3 maal per dag ter beschikking; 

 avondmaaltijd voor sporters na de training. 

 

 

Gang: 

 tijdschriften en recente kranten; 

 computerkamers met laptops van het internaat. 

 

 

Het bureau van de opvoeder: 

 laptops; 

 apotheekkast; 

 schoolgerei; 

 printer; 

 woordenboeken. 

 

 

Kamers 

 draadloos internet met eindtijd volgens graad.   
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Telefoon  

Computer  

Media 
 

 De internen kunnen in de living beschikken over 2 Smart-TV’s, draadloos internet en 

indien nodig ook over een laptop.  

 

 De krant kan door iedereen gelezen worden. 

 

 De duur van het internetgebruik is per leerjaar bepaald. 

 

 Iedereen tot en met het 2de jaar is verplicht de laptop en de gsm in te leveren op het 

afgesproken uur. 

 

 Schoolwerkjes kunnen afgedrukt worden in het bureau van de opvoeder, mits betaling. 

 

 Is de gsm niet in bewaring bij de opvoeder, dan is iedereen zelf verantwoordelijk voor 

verlies of diefstal ervan. 

 

 Ouders kunnen hun kinderen tijdens de recreaties bereiken via de nummers van het 

internaat: 

 

 

 

 

089 412833 (vast) 

0478 340295 (meisjes) 

0489 443668 (jongens) 

 

internaat@lyceumgenk.be 

 

 

 

 

 

 

 

Voor persoonlijke zaken of afspraken kan u de internaatsbeheerder Lise-Anne Gielen 

telefonisch bereiken op bovenstaande nummers of per mail op l.gielen@lyceumgenk.be. 
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Gezondheid 

Roken is verboden (zie stappenplan alcohol - en drugbeleid). 

 

Vanaf schooljaar 2018-2019 geldt voor internaten, die zich op dezelfde vestigingsplaats als 

de school bevinden, zoals het onze, een absoluut rookverbod (met een eventuele 

uitzondering voor externe activiteiten). Roken kan dan alleen buiten het terrein van de 

school, dus niet binnen het toezichtsgebied van de opvoeder. Bijgevolg vallen de internen die 

van hun ouders toestemming krijgen om te roken, niet onder de verantwoordelijkheid van 

het internaat tijdens deze rookpauzes, omdat ze het internaat moeten verlaten. 

Vanaf het 4de jaar of de leeftijd van 16 jaar mag gerookt worden buiten de schoolpoort en 

op een afgesproken uur mits de ouders een schriftelijke ‘toestemming om het 

internaatsterrein 10 minuten te verlaten om te roken’ gegeven hebben. Voor anderen is 

dit verboden terrein! Het vroegere ‘rokershok’ mag niet meer gebruikt 

worden.  Niet- rokers zijn niet in het bezit van rokersmateriaal. 

 

 

 

Het bezit, gebruik, onder invloed zijn of 

verhandelen van drugs en alcohol is streng 

verboden.  
 

Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond drugs. Ze kunnen 

namelijk een ernstig gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van andere internen. In ons 

internaat zijn het bezit, het gebruik het onder invloed zijn en het verhandelen van drugs dan 

ook strikt verboden. 

Alcohol is niet toegestaan. Zelfs lege flessen alcohol, al dienen ze als decoratie, 

zijn niet toegelaten. 

In het stappenplan alcohol- en drugbeleid vind je hierover 

meer details. 

 

 

Energydrinks worden niet toegestaan. 
 

 

Medicatie  

 

Een doktersattest is verplicht bij voorgeschreven medicatie (zie invulattesten bij het begin van 

het nieuwe schooljaar). Wie medicatie moet nemen, brengt het internaat hiervan op de 

hoogte. De internen mogen geen medicatie op de kamer hebben zonder dat de opvoeder 

hiervan op de hoogte is. 
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Veiligheid 
 

De internen zijn verzekerd tegen ongevallen, tijdens de internaatsuren en tijdens de 

activiteiten ingericht door de internaatsverantwoordelijken, indien ze vooraf gemaakte 

afspraken nakomen. 
 

 

Evacuatieoefeningen 
 

De overheid eist per jaar 3 correct uitgevoerde 

brandoefeningen. De internen zijn verplicht om 

actief en geconcentreerd mee te werken tijdens 

deze evacuatieoefeningen. Gebeurt dit niet, dan 

moet de oefening overgedaan worden met de 

hele groep.  De preventieadviseur van de school 

zal de nodige stappen ondernemen naar de niet-

medewerkende intern en de ouders. 
 

 

Beschadigingen 
 

Beschadigd materiaal wordt door de internen zelf vergoed. Hiervoor kan, indien nodig, de 

eigen familiale verzekering aangesproken worden. 

 

 

Camerabewaking 
 

Ter preventie van inbraak, diefstal, vandalisme en geweld kunnen wij gebruik maken van de 

bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan zijn aangeduid met een 

pictogram. De beelden vallen onder de privacywetten. 
 

 

Privacy 
 

De nieuwe privacyregels die sinds 2018 van kracht zijn, gelden ook voor ons. Dit 

privacybeleid kan u vinden op lyceumgenk.be 

Voor wat het beeldmateriaal betreft, hanteren we de volgende regels: 

In ons internaat laten wij soms met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames 

worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, studie- 

en eetmomenten. Iedereen kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor 

internen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van 

internen. In het begin van elk schooljaar geven de ouders of internen vanaf 13 jaar te kennen 

voor welke doeleinden het beeldmateriaal mag gebruikt worden.  
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Afspraken 
 

 Voor het goede verloop van het gebruik van douches vragen wij de internen zich in te 

schrijven op de voorziene lijst.  

 

 Wie vanuit het internaat vertrekt of toekomt, is verplicht zich te melden bij de opvoeder. 

 

 Tijdens de schooluren is het internaat gesloten voor de internen. 

 

 Om de privacy van de mede-internen te respecteren is het ten strengste verboden voor 

de internen om externen mee naar boven te nemen.   

 

 Tijdens de recreaties blijft er niemand boven, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toelating 

werd verleend door de opvoeders. 

 

 Zorg ervoor dat je kapsel er verzorgd en natuurlijk uitziet en dat je kledij netjes is. 

 

 De ramen mogen enkel in kiepstand, niet helemaal open. 

 

 Er wordt enkel geld geleend om naar een arts te gaan. De terugbetaling gebeurt 

binnen de week. 

 

 Audio- , video- en multimediatoestellen worden 

tijdelijk afgenomen indien ze storend zijn voor de 

anderen. 

 

 Boven draag je nooit naaldhakken. Overal in het 

internaat wordt er schoeisel gedragen. 

 

 Na het laatste examen van elk trimester zijn de internen verplicht naar huis te gaan. 

 

 Het internaat is open van maandagmorgen 7.00 uur tot vrijdagnamiddag 17.00 uur (niet 

tijdens de schooluren). Mits afspraak is dit op zondagavond tussen 21.00 uur en 22.00 

uur. 

 

 Afdek bij het avondmaal wordt sporadisch toegepast. 

 

 Alle internen zijn verplicht op tijd aanwezig te zijn bij alle 

maaltijden, ook bij het vieruurtje. 

 

 Gelieve ervoor te zorgen dat het uniform eruit ziet zoals het 

reglement voorschrijft.  

 

 Geen hoofddeksel en muziekoortjes in de eetzaal. 
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 Gsm-gebruik tijdens de maaltijden moet tot een minimum beperkt blijven. Indien dit niet 

gebeurt, wordt de gsm gedurende de maaltijd door de opvoeder aan de kant gelegd. 

 

 Vrijdagmorgen worden de koffers en de nodige schoolboeken naar de living gebracht. In 

de loop van die dag blijven de kamers gesloten. 

 

 Internen die op vrijdag na 16.30 u. afgehaald worden, wachten in de living en krijgen een 

vieruurtje. 

 

 De internen gaan op woensdag alleen naar huis mits toestemming van de ouders. Dit 

gebeurt op voorhand schriftelijk, per mail of per sms. 

 

 De laatstejaars kunnen zonder begeleiding een bezoek brengen aan de filmzaal, de 

bibliotheek en het C.C. van Genk, wanneer dit in verband staat met een studieopdracht. 

Hiervoor is ook een schriftelijke toelating van de ouders of de leerkracht vereist. 

 

 De laatstejaars krijgen 1 vrije woensdagnamiddag per maand, de vijfdejaars 2 vrije 

woensdagen per trimester (13.00 uur-18.00 uur), eveneens met schriftelijke toelating van 

de ouders. 

 

 Op gewone schooldagen wordt er niet naar de supermarkt of de frituur gegaan. Dit kan 

enkel op woensdag, mits schriftelijke toestemming van thuis. 

 

 Er mag niemand zonder toestemming van de opvoeder op de kamer van een ander.  

 

 Verliefde internenkoppels gedragen zich in het internaat zoals de anderen. 

 

 Het lokaal van de zesdejaars wordt nooit door andere jaren gebruikt, tenzij de zesdejaars 

in overleg met de opvoeders, hier anders over beslissen. Afspraken met vrienden maak je 

tijdens het weekend.  

 

 Om 23.00u is het onverbiddelijk slaaptijd. Wie te weinig nachtrust heeft, presteert                   

‘s anderendaags minder. 

 

 Toiletpapier of confetti wordt niet gebruikt als 

versieringsmateriaal. 

 

 Gsm’s van de 1ste en 2de jaars worden om 21.30 uur ingeleverd. 

Wie geen gsm bij heeft, heeft hiervoor een bewijs van de ouders. 

 

 Wordt er toestemming gegeven om bij elkaar op de kamer te 

zijn, dan staat de deur steeds op een kier. 

 

 Verjaardagen worden met familie en vrienden in het weekend 

gevierd. In het internaat worden de jarigen één maal per maand 

samen in de bloemetjes gezet. 
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Verwittig ons 

 

 Op zondagavond tussen 21.00 uur en 22.00 uur (zondagregime) of op 

maandagmorgen vóór 9.00 uur wanneer uw zoon/dochter niet aanwezig is. 

 

 Schriftelijk of per mail op maandag als uw kind tijdens de week een 

andere activiteit of een vrije dag heeft. 

 

 Als bepaalde geneesmiddelen niet mogen ingenomen worden. 

 Als uw kind allergisch is voor bepaalde stoffen of voedingswaren. 

 Als er een speciaal dieet moet gevolgd worden. 

 Bij medische problemen. 

 

 

Bij verandering: 

 

 binnen de gezinstoestand; 

 gedrag van het kind; 

 adres; 

 gsm- en/of telefoonnummer; 

 e-mailadres. 

    
     

18+ : Ouderlijke toestemming 
 

Alle toelatingen i.v.m. afwezigheden, te laat komen of verlaten van het internaat dienen in 

principe ondertekend te worden door de ouder(s) van de intern(e). In geval uw zoon of 

dochter 18 jaar is en dus meerderjarig, kan hij of zij wettelijk gezien zijn/haar eigen 

toelatingen, verzoeken ondertekenen. Daarom vragen wij jaarlijks via het algemeen 

informatieformulier, om duidelijk aan ons te laten weten of uw zoon of dochter door 

zijn/haar meerderjarigheid hiervoor in aanmerking komt en of u hiermee akkoord gaat. Elke 

wijziging in de loop van het schooljaar dient u ons schriftelijk te melden.  Wel willen wij heel 

duidelijk stellen dat de door de meerderjarige geschreven toelatingen of verzoeken in geen 

enkel geval de studie- en leefregels in het internaat mogen verstoren . Het is het 

internaatsteam dat hierover zal oordelen. 
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Ziek tijdens de 

schooluren 
 

Tijdens de schooluren kunnen de zieke internen terecht op de secretariaten van hun school. 

Daar verwittigt men de internaatsbeheerder, die al dan niet toestemming geeft om naar het 

internaat te komen. Mits toelatingsattest van de ouders voorziet het internaat voor kleine 

ongemakken in de reguliere medicatie. 

In geen enkel geval verlaat de intern(e) zonder overleg met de ouders en het internaatsteam 

het internaat. Internen met koorts dienen na afspraak opgehaald te worden door de ouders 

 

 

.Afspraken meisjes en jongens 
 

❤ Jongens komen niet zonder toestemming van de opvoeder in de gang van de 

meisjes en omgekeerd. 

 

❤ Jongens en meisjes gaan nooit bij elkaar op de kamer, alleen met 

toestemming van de opvoeders en met de deur open. 

 

❤ Tussen 22.30 uur en 23.00 uur gaan de sensoren in werking. Daarom is het 

verboden vanaf dat moment nog naar een andere verdieping te gaan.  

 

 

Indien deze afspraak niet wordt nageleefd, volgt er een sanctie, tot 

uitsluiting. 

 

 

Wij houden ons strikt aan deze afspraak.  
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Internen krijgen een 

ordemaatregel wanneer 

zij: 

 

☹ Het internaat verlaten zonder toelating van de ouders en internaat. 

☹ De nachtrust verstoren tussen 21.30 uur en 7.10 uur. 

☹ Zonder toelating naar de kamer gaan van een andere intern(e).  

☹ Zich aan het toezicht onttrekken. 

☹ Afspraken in verband met verliefdheid niet nakomen. 

☹ Vuurtje stoken. 

☹ Afspraken maken met vrienden of externen binnen het domein, zonder de toelating van 

de opvoeder. 

☹ Afspraken niet nakomen. Zie pag. 16-17.  

☹ Fysiek geweld gebruiken. 

☹ Opmerkingen van de opvoeders naast zich neerleggen. 

☹ Roken in de gebouwen, op en rond het domein. 

☹ Opzettelijk dingen beschadigen.* 

☹ Het alcohol- en drugbeleid niet naleven (zie stappenplan). 

☹ Betrapt worden op diefstal. 

☹ Respectloos zijn in hun gedrag. 

☹ Opgelegde sancties weigeren. 

☹ Grensoverschrijdend gedrag stellen. 

 

 

 

 

Bij herhaaldelijke overtredingen volgt er een positief-engagementscontract en worden de 

ouders op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een gesprek op het internaat. Indien 

blijkt dat deze stappen niet voldoende zijn kan er een uitsluiting en/of tuchtmaatregelen 

volgen.   

 

 

Het internaat is verbonden aan het O.-L.-Vrouwlyceum. 

Het orde- en tuchtreglement van het internaat moet beschouwd worden als een 

aanvulling op het orde- en tuchtreglement van deze school. Deze vindt u op de website 

van de school. (lyceumgenk.be) 

 

 

*Internen zullen beschadigingen die ze aangebracht hebben vergoeden. De ouders worden 

dan hiervan op de hoogte gebracht.  
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Voor de ouders:  

 

Financiële regeling:  

 

Hoe wordt de internaatsrekening betaald? 

 

 Door de ondertekening voor akkoord van het 

internaatsreglement engageren de ondertekenaars 

zich het geheel van de vermelde kosten te betalen. 

 

 De ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van 

de internaatsrekening. Dit betekent dat de beide ouders kunnen worden 

aangesproken tot de betaling ervan. Het internaat kan bijgevolg niet ingaan op de 

vraag tot splitsing van de internaatsrekening tenzij met onderling schriftelijk akkoord. 

Als er tussen de ouders onenigheid bestaat over het betalen van de 

internaatsrekening, zal het internaat aan elk van de ouders een identieke 

internaatsrekening versturen. Zolang bij onenigheid het verschuldigde bedrag niet 

volledig betaald is, blijft elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd. 

 

 

Als de ouders het moeilijk hebben om te betalen: 

 

 Indien ouders problemen ondervinden met het betalen van deze bijdragen, kunnen zij 

contact opnemen met de directeur of de boekhouder. Het is dan de bedoeling dat er 

afspraken worden gemaakt over een aangepaste betaalwijze. Een discrete 

behandeling van dergelijke vragen wordt gegarandeerd. 

 

 

Als de ouders weigeren te betalen: 

 

 Als het internaat vaststelt dat de ouders de internaatsrekening weigeren te betalen, 

zal er een gesprek met hen aangegaan worden. Zorgt dat niet voor een oplossing, 

dan kan er overgegaan worden tot het versturen van een aangetekende 

ingebrekestelling en kan er beroep gedaan worden op externe instanties. 

 

 

Door een akkoordverklaring van het internaatsreglement, onderschrijft men tevens dit 

engagement tussen het internaat en de ouders. 

De overeenkomst wordt automatisch verbroken na het verstrijken van het schooljaar. Voor 

een volgend schooljaar wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld. 
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Gelezen: 

 

- deze internaatsgids; 

- de beleidsverklaring en de engagementsverklaring; 

- de financiële voorwaarden. 

 

en voor akkoord ondertekend op 

 

…….. / …… / 2019  

 

 

Handtekening van de ouders: 

  

 

 

Gelezen en besproken met mijn ouders: 

 

- deze internaatsgids; 

- de beleidsverklaring en de engagementsverklaring. 

 

 

 en voor akkoord ondertekend op 

 

……. / …... / 2019 

 

Handtekening van de intern: 

 

 

Vrijdag, 30 augustus mag je jouw kamer 

komen inrichten tussen 16.00u en 19.00u. 

Breng dit boekje ondertekend mee op vrijdag, 30 augustus 

2019 en bewaar het, na controle door de opvoeders, in de 

bovenste lade. 


