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Welkom 

Het leren samenleven is van essentieel belang in het opvoedingsproces. Op het internaat wordt 

veel geleerd, geleefd, samengewerkt, gevierd, samen verdriet gedeeld, tegenslagen verwerkt, ruzie 

gemaakt en vrede gesloten,… zoals in het echte leven. 

Ons internaat is een leefgemeenschap, met een open sfeer, waar alles bespreekbaar is en waar 

oog is voor de individualiteit van de internen. Respect hebben voor elkaar, de begeleiding en het 

materiaal is een heel belangrijke houding in het internaat.  

Ons volledig internaatsteam zet zich dagelijks in om uw kind optimaal te begeleiden. Wij trachten 

kinderen/jongeren te begrijpen en te helpen zichzelf te ontdekken en te ontplooien. 

Terecht verwacht u van ons internaat een goede begeleiding, een respectvolle omgeving en een 

pluralistisch geïnspireerde opvoeding. 

Om alles vlot te laten verlopen, werd in dit document een aantal leefregels en afspraken 

gedefinieerd. 

Wij zullen dan ook uw kind aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven. 

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons internaatsteam stelt en hopen met u een goede 

samenwerking te kunnen uitbouwen. 

De volgende bladzijden zullen je vertrouwd maken met onze leefregels en andere praktisch 

aangelegenheden, want klare afspraken, maken goede vrienden! 

Het internaatsreglement bestaat uit 2 delen: 

- Een algemeen internaatsreglement waarin algemene afspraken, gedragscodes en 

wettelijkheden staan genoteerd. 

- Daarnaast hebben we een luik  opgesteld per leefgroep. Hierin zijn een aantal 
leefgroepspecifieke afspraken concreet uitgewerkt. 
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Het internaat: even voorstellen 

Het internaat als instelling van het GO! 

Het internaat is een autonome instelling onder de koepel van het GO! 

Het GO! , tot voor kort en beter gekend onder de naam gemeenschapsonderwijs, wordt beheerd 

vanuit drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheid hebben. 

1 Op het lokaal niveau wordt het internaat bestuurd door de beheerder. 

2 . Scholengroep 24  is inrichtende macht van het autonoom internaat. Meer informatie over 

de werking van de scholengroep en diens bevoegdheden, kan je terug vinden op volgende website: 

www.sgr24.be 

De scholengroep wordt bestuurd door: 

- De algemene directeur, 

- De raad van bestuur, 

- Het college van directeurs 

3  Op het centrale niveau is de Centrale Raad bevoegd. Deze centrale raad bestaat uit de raad 

van het GO! en de afgevaardigd bestuurder.  www.g-o.be 

De internaten van het GO! krijgen de opdracht een maatschappelijke rol te vervullen binnen de 

lijnen van de visie en missie van het GO!. Deze visie werd uitgeschreven in het PPGO (Pedagogisch 

Project van het GO!) en de missieverklaring. 

  

http://www.sgr24.be/
http://www.g-o.be/
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Wie kan er op het internaat terecht 

Het internaat begeleidt kinderen en jongeren die school lopen binnen scholengroep 24 . 

De internen komen terecht in één van onze volgende afdelingen: 

Afdeling te  Gavere 

Hier is de hoofdzetel van het internaat gevestigd. 

In onze afdeling te Gavere, bieden wij begeleiding aan 12 jongeren van het lager onderwijs die 

school lopen in Bubao de veerboot type 2, type 3 en type 9. Deze afdeling is 7/7 open. 

Daarnaast bieden we zorg aan 14 jongeren OV 1 type 2 en 4. Zeven plaatsen zijn 5/7 , de andere 7 

plaatsen hebben een 7/7 openstelling. 

Er is nog een afdeling van 14 jongeren OV4 T3 en T9 waarvan 6 plaatsen 7/7 openstelling en 7 

plaatsen 5/7 openstelling. 

Afdeling  te Tielt 

De afdeling in Tielt biedt plaats aan 18 kinderen die school lopen in BuBaO de veerboot. 

Deze afdeling telt twee leefgroepen. 

Dit internaat is enkel opengesteld tijdens de schoolweken. 

Afdeling te Waregem – GO! Sportinternaat  Groenhove 

Het internaat heeft ook een samenwerking uitgebouwd met de secundaire school ‘Groenhove’ en 

de basisschool Dol-fijn te Waregem. 

Het sportinternaat heeft drie afdelingen: 

- BLOSO 

Hier verblijven een 14 – tal jongeren  die paardensport beoefenen. Het Bloso centrum 
biedt ook de mogelijkheid om je paard te stallen. 

- ESSEVEE 

Deze afdeling vangt kinderen en jongeren op die een trainingsprogramma volgen bij 
voetbalclub  Zulte – Waregem. 

- DE LINDE  

In de linde is er plaats voor een 18 tal sportieve jongeren die een opleiding genieten in 

één van de Groenhove – scholen.  



INTERNAAT 24 Internaatsreglement 

Pagina 6  

 

Uitzonderlijk kan het dat jongeren na hun opleiding in Egmont en hoorn een voortgezet traject 

volgen op het internaat, gecombineerd met een andere onderwijsinstelling.   

Wanneer kan je op het internaat terecht 

Het internaat bestaat uit een afdeling internaat (5/7) en een afdeling IPO (7/7). 

 Het internaat is geopend op schooldagen van maandag tot vrijdag. 

Tijdens de schoolvakanties, facultatieve verlofdagen en de weekends is het internaat gesloten. Met 

uitzondering van het sportinternaat dat reeds op zondagavond zijn deuren opent. 

 Het IPO is elke dag open. 

Het verblijf tijdens weekends en vakanties wordt zoveel mogelijk op voorhand vastgelegd in 

samenwerking met de maatschappelijk werker en de betrokken zorgfiguren en instanties. 
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Het team 

Beheerder internaat   Marieke Drieghe 

     Contact: beheerder.internaat24@g-o.be 

Hoofdopvoeder   Elisa Drieghe 

   Contact: hoofdopvoeder@internaat24.be 

Coördinatoren  internaat  Frederik Lemarcq voor het sportinternaat 

   Contact: sportinternaat.waregem@g-o.be 

   Annelies Naert voor het Buitengewoon onderwijs 

   Contact: coordinator@internaat24.be 

Maatschappelijk werker   Annelien Desplanques & Bart Deroo 

   Contact: maatschappelijkwerker@internaat24.be 

Psycholoog   Annelies Geldof  

   Contact: psygoloog@internaat24.be    

Orthopedagoog   Karen Janssens en Evy Popelier 

     Contact: orthopedagoog@internaat24.be 

Leefgroepverantwoordelijken 

 Tielt 

  Annelies Naert  

  Contact: 09 324 55 10 of 0499 96 62 98 (leefgroep) 

 Gavere Nicnacs 

  Sarah Lescrauwaet & Kathleen Verheecke 

  Contact: 0498 90 02 77 - nicnacs@internaat24.be  

 Gavere Leefgroep 1 

  Evy Popelier & Horya Cherifi 

  Contact: 0491 34 69 07  

     

 Gavere Leefgroep 3 

mailto:maatschappelijkwerker@internaat24.be
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  Katrijn Deduytschaever  

  Contact: 0499 69 62 99 of leefgroep3@internaat24.be 

 Gavere Leefgroep 4 

  Bart De Roo  

  Contact: 0499 69 62 97 of leefgroep4@internaat24.be 

Opvoeders 

    Het  internaat zetten een 50-tal begeleiders elke dag hun beste beentje voor. 

Administratie  Marleen Malyster & Jorden Waeye 

Onderhoud  Patricia Van Hoe & Caroline Dhose 

 

mailto:leefgroep3@internaat24.be
mailto:leefgroep4@internaat24.be


 

Internaatsreglement INTERNAAT 24 

 Pagina 9 

Leefregels 

Telefoonverkeer 

Gebruik van gsm 

De internen mogen een gsm meebrengen naar het internaat. Het internaat is nooit 

verantwoordelijk bij verlies of diefstal.  Je gsm is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik en enkel 

tijdens de afgesproken momenten. ( zie brochure –mijn leefgroep ) 

Telefoonnummer internaat 

Overdag tussen 9u tot 16u  bereikt u op dit nummer de beheerder/hoofdopvoeder of coördinator. 

   09 324 55 10 

’s Avonds kunnen jullie de opvoeders of jullie kind bereiken op de leefgroepstelefoon. 

Hou er rekening mee dat het op drukke momenten niet altijd mogelijk is om de telefoon op te 

nemen. Indien dit het geval is raden wij jullie aan om een boodschap na te laten op het 

antwoordapparaat, de opvoeders zullen jullie dan zo snel mogelijk terug bellen. 

Jongeren die aan het internaat worden toevertrouwd krijgen de mogelijkheid om eens per week 

naar huis te bellen. 

Zakgeld, snoep en frisdrank 

De jongeren hebben in principe geen geld nodig gedurende de week. Wanneer zij op uitstap gaan 

en zij eventueel iets wensen te  kopen, wordt dit gemeld in het communicatieschriftje. 

We vragen aan de ouders om geen snoepgoed of dranken mee te geven aan de jongeren. Het 

internaat voorziet voldoende snacks en drank gedurende de weekdagen. 

Jongeren die in de IPO setting verblijven , krijgen maandelijks een vast bedrag aan zakgeld 

(vastgelegd door jongerenwelzijn). 

De kamers 

Iedere kamer is voorzien van een bed, kleerkast, bureau met stoel, vuilnisbak en nachtlamp. 

De kamer mag met een persoonlijke stijl ingericht worden.  Om posters aan de muur te bevestigen 

moet je buddy’s gebruiken, deze kan je krijgen bij de opvoeders.    
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Bij de installatie respecteer je de meubelschikking van je kamer.  Deze mag je niet veranderen 

wegens veiligheidsredenen.   

Het internaat voorziet zelf voor het beddengoed, u hoeft dus zelf niets mee te brengen. 

Waardevolle voorwerpen 

Het internaat kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen, 

verloren of gestolen voorwerpen die niet strikt noodzakelijk zijn, zoals PSP, MP3, GSM, … 

De internen kunnen waardevolle spullen steeds in bewaring geven bij de opvoeders. Het internaat 

blijft echter niet aansprakelijk voor eventueel verlies of beschadiging van het materiaal. 

Roken, drank en drugs 

Roken is schadelijk voor de gezondheid en is sinds 1 september 2008 verboden op het 

schoolterrein. 

Roken op het internaat is enkel toegelaten voor jongeren die de leeftijd van 16 hebben bereikt. De 

toestemming van ouders is een volgende voorwaarde en tenslotte kan er enkel gerookt worden op 

vaste tijdstippen die afgesproken worden met de opvoeder. 

Alcohol is op het internaat ten strengste verboden. Ook pepdranken zijn niet toegestaan op 

internaat. 

Voor de internen van de oudste groep (16+) kan, in overleg met de opvoeder, bij speciale 

gelegenheden eens een glaasje gedronken worden. Dit weliswaar met de toestemming van de 

ouders.    

Drugsbeleid 

Het onder invloed zijn en/of dealen van drugs en andere genotsmiddelen is op internaat ten 

strengste verboden. Dat houdt in dat wie een inbreuk pleegt op deze afspraak, zal bestraft worden. 

Niettemin zal elke interne die hulp inroept aangaande een ‘drugsprobleem’ kunnen rekenen op 

een vertrouwelijke en begripvolle behandeling en ondersteuning van het personeel en  de directie. 

Dit betekent uiteraard niet dat de ouders, begeleiders en de politie steeds buiten de ‘situatie’ 

kunnen gehouden worden. Elke situatie zal dan ook afzonderlijk beoordeeld worden. 

Elke vorm van verhandelen van drugs leidt onvermijdelijk tot het verwittigen van de ouders en de 

gerechtelijke instanties. Daarenboven legt het internaat de betrokken interne desgevallend 

onmiddellijk een orde-  of tuchtmaatregel op en kan een definitieve uitsluiting het gevolg zijn. 

In de praktijk onderscheiden we vier situaties: 
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1. De interne vraagt spontaan om raad en hulp. 

De interne kan rekenen op discretie, begrip en gepaste hulp. Er wordt geen tuchtdossier 

aangelegd, een schriftelijk begeleidingsplan kan worden afgesproken. 

2. Er bestaat een vermoeden van drugsprobleem. 

Het internaat werkt samen met de vzw PISAD. In samenwerking met de school ‘Egmont & Hoorn’ 

kan het internaat volgende handelingen treffen op basis van vermoeden ontstaan door: 

a. Observatie van gedragsveranderingen bij de interne: er wordt nagegaan of dit een 

algemene vaststelling is verbonden met een drugprobleem. 

b. Meldingen door derden: deze worden met zorg en in anonimiteit behandeld en 

beschouwd als helpen. 

Indien het vermoeden of de melding gegrond is, start de procedure zoals vermeld in punt 3 of 4. 

3. De interne wordt betrapt op drugbezit en/of druggebruik. 

Ordemaatregelen worden genomen en er komt een begeleidingscontract. Deskundige hulp 

wordt ingeschakeld. Gaat de interne niet in op de hulpverleningsaanbod of wordt het 

begeleidingsplan niet nageleefd, dan zullen tuchtmaatregelen genomen worden die tot 

definitieve uitsluiting kunnen leiden. De politie wordt altijd op de hoogte gebracht. 

4. De interne wordt betrapt op drugverhandeling. 

Er volgen onmiddellijk tuchtmaatregelen.  De politie wordt altijd op de hoogte gebracht. 

Er kan een definitieve uitsluiting plaatsvinden. 

Kledij, veiligheid en hygiëne 

Het internaat waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins 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. 

De leefgroep 

Iedere leefgroep heeft een eigen zithoek, eethoek en keukenblok. De leefgroep zelf is wellicht de 

ruimte waar we de meeste tijd zullen doorbrengen. Iedere leefgroep heeft weliswaar zijn eigen 

stijl. 

Samen met de opvoeder dragen de jongeren zorg voor hun leefgroep. Orde en netheid en respect 

voor materiaal dragen bij tot een gezellige leefomgeving. 
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De dagplanning en  concrete afspraken zijn dan ook afhankelijk van in welke leefgroep je verblijft. 

(zie brochure mijn leefgroep) 

Opzettelijke vernieling van materiaal en/of infrastructuur 

Elke vorm van vrijwillige beschadiging aan bezittingen van internen en/of van het internaat wordt 

onmiddellijk gemeld aan de ouders en/of begeleiders. De interne herstelt en/of vergoedt steeds de 

schade. 

Het internaat verlaten zonder toestemming 

Het verlaten van het internaat zonder toestemming van de verantwoordelijke opvoeder, de 

coördinator en/of beheerder is een ernstige inbreuk op het internaatsreglement. 

Zodra de opvoeders vaststellen dat een intern het internaat heeft verlaten zonder toelating, houdt 

de verantwoordelijkheid van het internaat op. De opvoeder en/of coördinator verwittigt dan zo 

vlug mogelijk de ouder(s) of de burgerlijke verantwoordelijke(n). 

Indien de jongere op moment dat hij het internaat verlaat onrustwekkend gedrag vertoont zijn wij 

verplicht de politie in te schakelen 
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Orde- en tuchtmaatregelen 

Om het verblijf op internaat aangenaam te laten verlopen zijn leefregels nodig. Als de leefregels 

niet correct worden opgevolgd, kan het internaat passende maatregelen nemen. 

Ordemaatregelen 

Deze hebben als doel dadelijk en effectief de orde te herstellen en te bewaren. 

 Wie iets opzettelijk of door veronachtzaming beschadigt, moet het vergoeden of herstellen 

 Wie iets besmeurt, moet het reinigen 

 Wie afval achterlaat, moet het opruimen 

 Wie materiaal opzettelijk verkeerd behandelt kan tijdelijk van gebruik uitgesloten worden. 

 … 

Ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van het internaat onder 

toezicht van de beheerder. Ordemaatregelen mogen de essentiële voorzieningen niet ontnemen. 

Tegen ordemaatregelen is ook geen beroep mogelijk. 

 

Volgende ordemaatregelen kunnen afhankelijk van de aard van de overtreding opgelegd worden: 

 Een vermaning 

 Een straftaak 

 Het verbod op een bepaalde activiteit/ ontspanningstaak 

 Het strenge regime: de intern krijgt een contract, er worden duidelijke richtlijnen gegeven 

over de wijze waarop hij/zij zich dient te gedragen. 

 Alternatieve straffen 

 Time – out moment 

 

Tuchtmaatregelen 

Wanneer je gedrag een gevaar betekent en je de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject 

bemoeilijkt, kunnen tuchtmaatregelen genomen worden. Deze maatregelen worden genomen 
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door de beheerder. Ze worden voorgesteld als de ordemaatregelen geen effect hebben of bij 

ernstige overtredingen, zoals het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, het 

opzettelijk overtreden van essentiële veiligheidsregels (bv. roken op de kamers), verboden 

wapendracht, vandalisme, diefstal, het gebruik, verhandelen of bezitten van alcohol of drugs, een 

ongepast gedrag tegenover de anderen en andere zware fouten. 

Tuchtmaatregelen treffen de intern door essentiële voorzieningen van een internaat te ontnemen 

en worden genomen door de beheerder in samenspraak met de opvoeders. 

Volgende tuchtmaatregelen kunnen genomen worden: 

 Tijdelijke uitsluiting uit het internaat voor een langere periode. 

 Definitieve uitsluiting. 

Procedure bij tuchtmaatregelen 

 Het internaatsteam onder leiding van de beheerder stelt een onderzoek in terzake, waaruit 

de feiten blijken. 

 De betrokkenen en de intern worden gehoord door de beheerder, zij worden eventueel 

bijgestaan door hun raadsman. 

 Elke beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. 

 Elke beslissing wordt voor de maatregel van kracht wordt, schriftelijk aan de betrokkenen 

meegedeeld. 

 Over elke uitsluiting moet individueel beslist worden – collectieve uitsluiting is niet 

toegestaan. 

 De tuchtstraf moet in verhouding staan tot de ernst van de feiten. 

 De betrokkene en eventueel zijn raadsman krijgen inzage in het tuchtdossier van de intern. 

 Binnen 3 dagen na kennisname hebben betrokkenen recht op overleg met de beheerder. 

Beroepsprocedure bij maatregelen. 

 Opstarten. 

 - Vooraleer de beroepsprocedure te kunnen opstarten moet gebruik gemaakt 

worden van het recht op overleg met de beheerder. 
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 - Beroep aantekenen kan bij de algemeen directeur van de scholengroep waartoe 

het internaat behoort. Dit gebeurt schriftelijk en op gemotiveerde wijze, uiterlijk 3 dagen 

na de kennisname van de tuchtmaatregel. 

Beroepscommissie 

 - De algemeen directeur roept de beroepscommissie samen. Deze behandelt het 

beroep binnen een termijn van 3 dagen. 

 - De commissie wordt aangeduid door het college van directeurs. De personen door 

wie of op wiens voorstel de tuchtmaatregel werd uitgesproken, maken geen deel uit van de 

beroepscommissie. 

 - De commissie bevestigt of herziet de beslissing. 

 - De algemeen directeur verstuurt de gemotiveerde beslissing uiterlijk de dag 

volgend op de dag van de beslissing, in beroep. De beheerder ontvangt hiervan een 

afschrift. 

 - Binnen het Gemeenschapsonderwijs is geen verder beroep mogelijk tegen deze 

beslissing in beroep. 

Annulatieberoep 

Na deze beroepsprocedure kan een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging bij de Raad van State ingediend worden. Dit moet gebeuren binnen een 

termijn van 60 kalenderdagen na kennisname van de beslissing van de beroepscommissie. 

Deze procedure heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de beslissing toch 

onmiddellijk uitgevoerd kan worden. 

Algemene klachtenprocedure 

 Klachten over de werking van het internaat of over een concrete handeling of beslissing van 

een personeelslid van het internaat waartegen geen georganiseerde administratieve 

beroepsmogelijkheid voorzien is, dienen kort na de feiten gemeld te worden aan de beheerder  om 

met hem te worden besproken. 

 Wordt na dit overleg niet tot een akkoord gekomen of handelt de klacht over het optreden 

van de beheerder zelf, dan kan de betrokkene schriftelijk klacht indienen bij de algemeen directeur 

van de scholengroep, die de behandeling van de klacht of zich neemt. Het adres is SGR 24 – de 

algemeen directeur, Polderdreef 42, 9840 De Pinte. 
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 Binnen een termijn van 10 kalenderdagen zendt de algemeen directeur de klager een 

ontvangstbevestiging waarbij hij informatie verstrekt inzake de behandeling van de klacht. Indien 

de klager afgewezen wordt, brengt hij de klager hiervan op de hoogte en wordt dit gemotiveerd. 

 De algemeen directeur behandelt de klacht binnen een termijn van 45 kalenderdagen na 

ontvangst van de klacht. 

 Over de wijze waarop de klager behandeld is en tegen het resultaat van de behandeling van 

de klacht, kan beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Ombudsdienst. 

 Deze klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen de klacht wordt ingediend niet 

op. 
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Praktische informatie voor ouders 

Communicatie 

Voor elke interne leerling van het internaat wordt een contactschrift aangelegd. Dit is een heen- en 

weer schriftje tussen de ouders en de opvoeder, dat op vrijdag in de valies mee naar huis wordt 

gegeven. In dit schriftje kan alles opgeschreven worden (voorvallen op het internaat, welke 

activiteiten gepland zijn, inschrijvingsformulieren voor het opvangcentrum, ………). Bedoeling van 

dit schriftje is dat de opvoeders en ouders elkaar informeren en op de hoogte houden. Gelieve dit 

wekelijks te ondertekenen. 

De opvoeder en de beheerder kunnen altijd telefonisch gecontacteerd worden door de ouders. Bij 

problemen wordt een gesprek met de ouders, betrokken opvoeder, beheerder/hoofdopvoeder of 

coördinator en eventueel een externe instantie georganiseerd. 

Voor jongeren die verblijven in het IPO , is er een een maatschappelijk werker die contacten legt 

met de thuiscontext. Daarnaast heeft elke jongere een IB. 

Bezoek 

Om de leefgroepwerking niet te verstoren, dient het bezoek tot een strikt minimum beperkt te 

worden. Bezoek kan enkel in overleg met de beheerder voor het internaat. 

Voor de afdeling IPO wordt een bezoekregeling opgesteld in samenwerking met de 

maatschappelijk werker en de betrokken instanties. 

Medisch 

Medische informatie 

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 interne mee te 
delen. 

Besmettelijke ziekten moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan het internaat. 

Ziekte of ongeval tijdens het verblijf op internaat 

Bij ziekte of ongeval in het internaat worden de ouders of verantwoordelijken van het ouderlijk 
gezag op de hoogte gebracht door het internaat. 
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Wanneer de jongere dermate ziek is dat het schoollopen niet mogelijk is, of de ziekte van 
besmettelijke aard is, wordt aan de ouders gevraagd de interne op te halen en thuis verder te 
verzorgen. 

Bij dringende en ernstige medische problemen bellen de opvoeders automatisch een ziekenwagen 
en waarschuwen de ouders zo snel mogelijk. Het internaat dient zo goed mogelijk de eerste zorgen 
toe. Al onze begeleiders volgen hierover een speciale vorming. 

Toedienen van medicatie 

Het internaatsteam kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken. Bij de intake wordt aan de 
ouders gevraagd om een aantal documenten te laten invullen door de huisarts. 

Bij wijzigingen of aanpassingen in de medicatie dient dit steeds schriftelijk bevestigd te worden 
door de behandelende geneesheer. 

Standaarddocumenten zijn terug te vinden in de bijlage.   

Voor jongeren die in de IPO afdeling verblijven, hier voorzien wij in samenspraak met 
ouders/zorgfiguren de doktersbezoeken en de voorgeschreven medicatie. 

Bij ziekte verblijft de jongere op de leefgroep samen met de dagpermanentie. 

Inschrijvingen – documenten 

Voor elke intern wordt door de ouders of door de meerderjarige intern een inlichtingenfiche 

ingevuld en een inschrijvingsformulier ondertekend. Door de ondertekening van het 

inschrijvingsformulier gaan de ouders akkoord om maandelijks het kostgeld te betalen. 

(voor IPO afdeling wordt een VIST opgemaakt via clb en gebeurt de betaling door jongerenwelzijn). 

De ouders en de meerderjarige interne tekenen eveneens de verklaring: kennisname van de 

leefregels van het internaat. 

Bij het begin van elk schooljaar worden deze documenten opnieuw ter ondertekening voorgelegd. 

Indien de ouders of meerderjarige nalaten of weigeren het inschrijvingsformulier te ondertekenen, 

stuurt de beheerder  na één week een herinneringsbrief. Wordt hieraan binnen de week geen 

gevolg gegeven, dan wordt een aangetekende brief gestuurd, ondertekend door het 

instellingshoofd en de beheerder. Bij geen gevolg binnen de 14 dagen wordt de leerling niet meer 

als intern beschouwd. 
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Afwezigheden, kostgeld en provisie 

Aan de ouders wordt gevraagd het internaat te verwittigen bij elke afwezigheid van hun kind. 

Doktersattesten moeten niet in dubbel worden afgegeven,  school en internaat geven deze 

attesten door aan elkaar. 

Afwezigheden vanaf 3 dagen, MET doktersattest, stages, bos- of zeeklassen en uitsluitingen 

worden niet gerekend bij het opmaken van de maandelijkse  factuur. 

Indien uw kind ziek wordt op het internaat, zal U steeds op de hoogte worden gebracht . Om 

besmetting van andere kinderen te voorkomen, vragen wij u ziek kind verder thuis te verzorgen. 

(jongeren die in de IPO afdeling verblijven, blijven op internaat samen met de dagpermanentie) 

Op het einde van de maand wordt de factuur van de afgelopen maand opgemaakt.   

De prenotificatie bij domiciliering is 3 dagen na de opmaak van de verkoopfactuur. 

 Wanneer bij het opmaken van de maandelijkse factuur, de voorafgaande factuur nog niet werd 

betaald, wordt een herinneringsbrief gestuurd. Daarna wordt, zoals wettelijk voorzien, één 

aangetekende brief gestuurd. Volgt hierop geen betaling, dan wordt een dossier opgesteld en 

verstuurd naar Registratie Domeinen en Penale Boeten die het verschuldigde bedrag zal innen. 

Betaling voor jongeren van de ipo afdeling gebeurt door jongerenwelzijn. 

Uitschrijvingen 

Wanneer een intern het internaat verlaat voor het einde van het trimester, dan worden conform 

de reglementering 3 bijkomende dagen aangerekend. 

Een stopzetting van het verblijf op internaat dient steeds te gebeuren aan de hand van een 

schriftelijke bevestiging. In de bijlage van dit reglement vind je een modeldocument terug. 

Dit document moet worden ondertekend en moet de officiële datum van uitschrijving bevatten, 

eventueel met de  vermelding van de motivering.   
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Nuttige adressen 

Scholengroep 24 

Algemeen Directeur de heer Daniël De Coninck 

Polderdreef 42 

9840 De Pinte 

Beheerder internaat 

Drieghe Marieke 

Broeckstraat 37 

9890 Gavere 

09 342 55 10  

beheerder@internaat24.be 


