Bewaar deze brochure zorgvuldig, ze wordt aangevuld met interneninfo’s.
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Je denkt eraan bij ons op het internaat te komen.
Misschien ben je al ingeschreven. Welkom!
Ons internaat is een “vrij internaat”. Dit wil zeggen dat onze leefregels en
afspraken steunen op de waarden respect voor iedereen, eerbied voor alles wat
leeft, levenskansen scheppen, eerlijkheid en openheid,
vertrouwen in elkaar…
Het is belangrijk te beseffen dat een internaat de gezinssituatie van elk kind
afzonderlijk niet kan benaderen: elk gezin is immers een kleine gemeenschap met
zijn eigen leefregels, gewoonten en afspraken.
Ons internaat is een grotere gemeenschap met zijn eigen leefregels. Dit vergt een
aanpassing!
Onze leefregels kunnen wel geleidelijk veranderen en inspelen op specifieke noden,
echter steeds met de inachtneming van ons opvoedingsproject.
Per week ben je slechts vier dagen op het internaat. Je eerste en voornaamste
opdracht is studeren. Je opvoed(st)ers zullen je helpen om je studietijd zo nuttig
mogelijk te gebruiken. Ook tijdens het weekend neemt de studie een belangrijke
plaats in, zeker als je in de hogere klassen zit.
Goede resultaten worden immers niet zo maar aangeboden: je moet er voor werken,
soms keihard!
Dit alles wil niet zeggen dat ontspanning overbodig is: integendeel, wij vinden ze
levensnoodzakelijk! Zo zal je in de uurregeling zien dat we voldoende ruimte voor
ontspanning voorzien hebben.
We rekenen op je inzet, maar ook op de steun van je ouders, om samen met ons te
werken aan het welslagen van dit opvoedingsproject.
Godfried Peeters
Directie
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Eerste inschrijving
Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het
pedagogisch project en het reglement van het internaat. Dit betekent dat je
niet telefonisch (of per fax of mail) ingeschreven kan worden en dat
minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere
ouder, aanwezig is op het intakegesprek. Na lezing worden het pedagogisch
project en het internaatsreglement ondertekend ter goedkeuring door
ouders en intern.
Herinschrijving
Een inschrijving gebeurt telkens voor de duur van één schooljaar. Gedurende
het schooljaar (tenzij bij een definitieve uitsluiting of bij contractuele
tekortkoming) kan men herinschrijven voor het volgende schooljaar.
Aanwezigheden en toelatingen
1. Het internaat is open van maandag 15.35 uur tot vrijdag 8.35 uur. Op
de vrije dagen, gedurende het weekend en tijdens de schoolvakanties
is het internaat gesloten. De internen worden in het internaat
verwacht onmiddellijk na de laatste les en omgekeerd gaan ze vanuit
het internaat rechtstreeks naar de school. De ouders van de basis- en
middenschool gaan met de ondertekening van ontvangst van internaatsreglement akkoord dat hun kind zonder begeleiding van en naar hun
school gaan.
Ben je ziek of kan je niet op internaat aanwezig zijn vanwege een
andere reden? Verwittig dan steeds het internaat via onderstaand
mailadres :
toelatingenkolifant@gmail.com

Deze toelating is ten laatste maandag in het bezit van de
internaatsopvoeders.
De verzekeringsmaatschappij eist een schriftelijke bevestiging.
Wie toch zonder deze schriftelijke toelating het internaat verlaat,
overtreedt de internaatsregels en zal daarvoor bestraft worden.

2. Het internaat kan geen verantwoordelijkheid dragen voor internen
die zich aan het toezicht onttrekken of die zonder toelating het
internaat verlaten tijdens de openingsuren van het internaat uren,
noch voor of noch na schooltijd.

0mgangsvormen en voorkomen.
3. De internen gedragen zich steeds stijlvol. Zij zijn beleefd, vriendelijk
en welwillend tegenover elkaar, het personeel, stagiairs , de
opvoed(st)ers en tegenover eventuele bezoekers.
4. De internen verzorgen hun houding.
5. Nederlands is de spreektaal op het internaat! Voor de nieuwelingen
die anderstalig zijn : het eerste trimester is een aanpassingsperiode,
vanaf het tweede trimester verwachten wij dat men zich in het
Nederlands uitdrukt.
6. Tips of terechtwijzingen van de opvoed(st)er over taalgebruik, omgang,
houding of voorkomen aanvaarden de internen beleefd. Ze tonen hun
bereidheid om erop in te gaan.

Eerbied voor mensen.
7. De internen nemen deel aan alle activiteiten
die in de leefgroep worden opgezet.
8. De internen verwittigen de opvoed(st)er als
zij aan een activiteit buiten de leefgroep
deelnemen en melden zich opnieuw wanneer
zij terugkeren van de activiteit.
9. Tijdens de studiemomenten is er stilte in de
studiezaal, op de kamers en in de gangen.
Men is verantwoordelijk voor de laptop die
men tijdens de studie uitleent.
10. De internen kunnen naar huis telefoneren met hun gsm, tijdens de
toegelaten tijdstippen..
Het internaat is bereikbaar op de vaste lijn :

 011/49.45.33
Liefst tussen 20.45 u en 21.30 u
11. Indien men zich niet houdt aan de afspraken over het gebruik van de
gsm en laptop, zullen deze voor onbepaalde tijd niet meer mogen
gebruikt worden.
12. De internen respecteren de keuze van de anderen en zetten zich in
voor de goede werking van de leefgroep en het internaat.

Respect voor milieu en materiaal.
13. De internen dragen zorg voor het materiaal, de gemeenschappelijke
ruimten, de sportzaal. Na gebruik worden de lokalen telkens opgeruimd
en wordt het ontleende materiaal teruggezet of teruggebracht.
De internen werken mee aan het beperken en het selectief inzamelen
van afval. Zij gedragen zich milieubewust door actief mee te werken
aan energiebesparende maatregelen.
Persoonlijk materiaal wordt best getekend met naam en voornaam

14. Wie gebouwen, meubels of materiaal beschadigt, zal het moeten
vergoeden. De aangerekende schadevergoeding zal gelijk zijn aan de
kosten van herstelling.
Schade die het gevolg is van persoonlijke nalatigheid, wordt eveneens
door de betrokken intern vergoed. De internen dragen zorg voor hun
kamer. Zij ontvangen er geen bezoek en gaan ook niet bij anderen op
bezoek, tenzij met toestemming van de opvoed(st)er.
Iedere morgen moet de kamer netjes achtergelaten worden d.w.z. bed
opgemaakt, tafel opgeruimd, kledij weggeborgen ….
De opvoed(st)ers doen elke dag een controleronde en de internen
dienen hun opmerkingen na te leven. Herhaaldelijk niet in orde leidt tot
een gepaste sanctie.
15. Iedere week op dinsdagavond (de opvoed(st)ers bepalen het tijdstip) is
er kamerkuis. Men voorziet hiervoor eigen materiaal of leent dit van
het internaat.
Vrijdagmorgen worden de kamers netjes achtergelaten. De
knopthermostaat op vriesstand, de vensters gesloten en alle lichten
gedoofd. De vuilbakjes zijn geledigd.
16. Iedere intern mag een radio of een muziekinstallatie op zijn kamer
hebben. De muziek mag anderen niet storen.
Laptops en andere waardevolle multimedia apparaten mogen - op eigen
risico van beschadiging - meegenomen worden. Het internaat kan bij
beschadiging, verlies of diefstal niet aansprakelijk gesteld worden.

Veiligheid en gezondheid.
17. De intern is verplicht elke dag te douchen. De opvoed(st)er van dienst
bepaalt de schikkingen hieromtrent.
18. In het internaat is er een absoluut rookverbod.
19. Alcohol en drugs zijn in het internaat niet toegelaten.
Hiervoor geldt een nultolerantie .Het internaat heeft, samen met de
Bovenbouw, een drugbeleid uitgewerkt. Bij voorkomend geval zal
hiernaar gehandeld worden.
De ondertekening van dit reglement houdt een
toestemming voor controle op de kamer in door de opvoedsters.
20. Omdat we het zeer belangrijk vinden dat onze internen een goede
nachtrust hebben moeten alle kinderen van de lagere school en eerste
graad verplicht al multimedia-apparaten afgeven aan de opvoeders bij
slaaptijd.
Betalingen

21.

Het kostgeld voor het internaat bedraagt: € 2500,te betalen in 3 schijven


Inschrijving
Tweede schijf
Derde
schijf

: € 200 van zodra het geld op de rekening v/h
internaat staat is men ingeschreven
: € 1300 te betalen voor 1 september
: € 1000 te betalen voor 15 februari

Indien dit moeilijk gaat is een permanente opdracht (door uzelf aan
te vragen bij uw bankinstelling) van € 250 ook mogelijk.
Prijs per week

: € 75,-

Als extern studie volgen tot 18u15 op internaat € 100 /maand
(middagmaal en vieruurtje inbegrepen)

Als extern studie volgen tot 20u00 op internaat € 125 /maand
(middagmaal, vieruurtje en avondmaal inbegrepen)

Een internaat heeft zelf ook vele uitgaven. Ouders betalen
stipt het kostgeld op het IBAN rekeningnummer
BE98 4533 0200 0193
Internaat De KOLIFANT
Molenberg 25 3400 LANDEN
Bij inschrijving op internaat tekent men tevens een schuldverklaring
aan het internaat ten belope van € 2500 per jaar.
Bij niet-betaling zal éénmalig uitstel gegeven worden indien men dan
nog niet betaalt beschouwen wij het contract verbroken en zal men
niet meer op internaat kunnen verblijven

 Er worden geen terugbetalingen gedaan voor niet verbruikte
maaltijden, tenzij in geval van lange afwezigheden. Het
kostgeld dat de ouders betalen is slechts een deel van de
werkelijke kostprijs ( rest = subsidie Vlaamse Gemeenschap).
Verzekering
22. Internen zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de internaatsuren en
tijdens activiteiten door het internaat georganiseerd, op voorwaarde
dat zij zich houden aan de gemaakte afspraken.
23. Internen die zich onttrekken aan het toezicht van de opvoed(st)er of
die het internaat zonder toelating verlaten, zijn niet verzekerd. Men
dient zich zowel bij vertrek als bij aankomst te melden bij de
opvoed(st)er.
24. Bij elk ongeval moet de opvoed(st)er onmiddellijk verwittigd worden.
De vergoeding betreft alleen geneeskundige verzorging. (behalve bij
schade aan een bril, deze wordt in sommige gevallen vergoed)

25. De internen dragen zorg voor hun persoonlijke bezittingen.
Het internaat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het
verdwijnen of beschadigen ervan.
Sancties.
26. Als de opvoed(st)ers van oordeel zijn dat het gedrag van de intern
bijgestuurd moet worden, kunnen zij met de betrokken intern meer
bindende gedragsregels (pedagogisch contract) afspreken.
Als je het leef- of vormingsgebeuren op internaat hindert, kan er een
ordemaatregel worden genomen.
Mogelijke ordemaatregelen zijn:
• een verwittiging;
• strafwerk;
• een alternatieve ordemaatregel;
Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door het opvoedend
personeel.
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.
Bij erge feiten kan men uitgesloten worden. Deze beslissing kan
enkel door de directie genomen worden.

Veiligheid
27. De internen volgen de instructies i.v.m. veiligheid strikt op. Tijdens
de coronacrisis zijn volgende veiligheidsvoorschriften noodzakelijk vanaf
code oranje:

Benodigdheden.
28. In de reistas van de internen steekt:
- sportschoenen zonder zwarte zool, zwembroek en badmuts
- dekbed en overtrek
- kussen
- bureaustoel, bureaulamp en boekenrek (facultatief)
kamerjas
- een beetje zakgeld
- stofdoek, borstel en vuilblik.

BIJLAGE 1: DAGVERLOOP
DAGSCHEMA ‘S 
Lagere school
7.15 u
7.45 u
8.10 u
8.35 u
15.35u
15.40u
16.00u
16.15u
16.30u

17.45u
18.10u
18.45u

Opstaan
Ontbijt

Vertrek school
(onder begeleiding)
School

Einde school
Aanmelden +
Ontspanning
Versnapering

Voorbereiden studie
Begeleide studie 


21.00 u Slaaptijd 5e / 6e lj

21.30u Lichten uit
22.00u
22.30u

12.00u
13.00u
1400u
16.00u

Opstaan
Ontbijt
Vertrek school

Bovenbouw



Opstaan
Ontbijt
/



School
 School

Einde school
Aanwezig op internaat
Aanmelden + Ontspanning Aanmelden+
Ontspanning
Versnapering
 Versnapering

Voorbereiden studie
Voorbereiden studie
Begeleide studie
 Begeleide studie (afh.
van behaalde resultaten)
of studie op kamer

Ontspanning buiten Ontspanning buiten
Ontspanning buiten
Avondeten
 Avondeten
 Avondeten

Eventuele controle Studie + eventuele
Studie
controle

20.15u Slaaptijd 3e /4e lj

21.45u

Middenschool

Ontspanning

 Ontspanning



Slaaptijd 1e en 2e jaar 
Lichten uit
Slaaptijd 3e en 4e jaar
Slaaptijd 5e en 6e jaar
Lichten uit
WOENSDAG

IEDEREEN *
Middagmaal 
Ontspanning op internaat/ Uitgang ”stad” vanaf 3e jaar secundair
Start namiddagactiviteiten
Versnapering
VERDER VERLOOP ZOALS ANDERE DAGEN

BIJLAGE 2: ADRESSEN

INTERNAAT De Kolifant
 Molenberg 25, 3400 LANDEN
 E-mail: internaat@kolanden.be
 011/49.45.33

DIRECTIE (Beheerder)
Godfried Peeters
0498/45.12.39
Opvoeders:
Miet Knaepen
Veerle Moretti
Bo Jeschke

Basisschool Sint-Gertrudis
Grootveldstraat 2
LANDEN
Directeur:
Mevrouw I. Wouters
Middenschool Sint-Gertrudis
Groenendael 2a
LANDEN
Directeur:
Mevrouw V. Ruebens
Bovenbouw Sint-Gertrudis
Molenberg 25
Directeur:
Mevrouw N. Snoeckx

LANDEN

011 88 23 21

011 88 35 02

011 88 17 55

