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Ons internaat
PPGO!
Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige,
zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een diverse samenleving.
Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
(PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind.
Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het GO!
Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen. Het biedt een referentiekader waarbinnen het handelen vorm
krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en meer verdergaand wil het PPGO! ook een dynamiserende
richtingwijzer zijn om het handelen te inspireren.
Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een tweevoudige kernopdracht: de
individuele en persoonlijke ontwikkeling van lerenden begeleiden en ondersteunen enerzijds, en bijdragen aan het
samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. De individuele en de maatschappelijke dimensie van het
opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden als een geïntegreerde uitdaging en
opdracht.
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. Binnen dit kader
ontwikkelt ons internaat zijn eigen werkplan.
De internaten van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn
bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te
coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en
van ons internaat in het bijzonder.

Missie en visie
Een gezonde geest in een gezond lichaam is volgens internaat Tungri de basis en de sleutel tot een lang en gelukkig
leven.
Gezonde voeding, hygiëne, sport en ontspanning zijn voor ons kernwaarden.
Ons internaatteam is een partner in de opvoeding waarbij ieder zijn rol speelt (intern, ouder en school).
Een goede samenwerking tussen de verschillende partners betekent dat alle partijen respect hebben voor elkaar en
achter de werking van één ieder staan.
Het internaat biedt de nodige kwaliteit, structuur en veilige omgeving waardoor de intern er zich thuis kan voelen.

Neutraliteit
Mensen van alle overtuigingen zijn welkom in ons internaat en hun eigenheid wordt er gerespecteerd.
Elke intern heeft recht op respect voor zijn persoonlijke levenssfeer.
Het internaatteam gaat op respectvolle wijze om met elke politieke, filosofische, ideologische of religieuze overtuiging en
seksuele geaardheid. Het internaatteam waakt erover dat internen respectvol met elkaar omgaan.
Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het evenwel in ons internaat niet toegelaten om
levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het
verbod is van toepassing tijdens alle activiteiten, zowel binnen als buiten de internaatmuren. Het verbod geldt voor alle
residenten van het internaat.
Het internaat controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen
overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.

Organisatievorm
Het autonoom internaat is een aparte instelling met als instellingshoofd de beheerder. Het beheer van het autonoom
internaat behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur van de scholengroep.

Internaatteam
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Internaatteam
Ons internaatteam staat niet alleen klaar om je te helpen bij de studiebegeleiding, maar we doen ook ons best om je een
“thuis-gevoel” te geven.
Het internaat moet een tweede thuis zijn waar je:
in groep kan samenwerken;
mag opkomen voor je 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.
We hebben aandacht voor alle aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling.
Ons internaatteam bestaat uit:
De beheerder, Dhr. Luc Schoemans, die het dagelijks beleid waarneemt.
Het secretariaat, waargenomen door Dhr. Robert Dessers, ondersteunt de beheerder door voornamelijk administratieve
taken te verrichten.
Om dit beleid vorm te geven en in concrete acties om te zetten zijn de opvoeders verantwoordelijk. Het internaat Tungri
telt in vast verband zes opvoeders die elk op hun eigen domein verantwoordelijkheid opnemen t.o.v. de internengroep die
zij begeleiden.
Voor het bereiden van de maaltijden en het onderhoud van de infrastructuur beschikken we over zes personeelsleden die
deeltijds zijn tewerkgesteld.
De voornaamste groep van onze leefgemeenschap wordt gevormd door de internen. Alle voornoemde personeelsleden en
groepen van personeelsleden werken in functie van de opvoeding en het welzijn van de ons toevertrouwde jongens en
meisjes.
Samengevat ziet ons organigram er als volgt uit:
Beheerder: Dhr. L. Schoemans.
Secretariaat: Dhr. R. Dessers.
Opvoeders: Mevr. N. Huysmans, Mevr. M. Roggeman, Mevr. K. De Smet, Mevr. A. Vrancken, Dhr. E. Decoutere, Dhr. M.
Houbrechts en Dhr. S. Soogen.
Keuken- en poetspersoneel: Mevr. C. Maessen, Mevr. F. Noben, Mevr. M. Rotheut.
Onderhoudspersoneel: Dhr. R. Thevissen.
Vervoer: Dhr. M. Janssens

visie scholengroep 13 Zuid-Limburg
Als deel van het GO! engageert scholengroep 13 zich ervoor om de doelstellingen die het GO! nastreeft, te bereiken.
Het PPGO is de leidraad om ons onderwijs te concretiseren.
We leggen nadruk op volgende aandachtspunten:
1. De algemene visie gaat samen met de identiteit van iedere instelling, die eigen accenten legt afhankelijk van de
regio, onderwijsvorm en specifiek pedagogisch project.
2. In Scholengroep 13 is er plaats voor elk kind. Interesses, talenten vormen samen met de brede evaluaties de basis
van zijn/haar studiekeuze in samenwerking met iedere participant.
3. De instelling is zorgzaam voor haar leerlingen, differentiatie in een veilig en uitdagend leer- en leefklimaat staat
centraal.
4. Iedere instelling staat open en is bekend in haar omgeving. Elke instelling draagt haar visie uit in de omgeving.
5. Evaluatie is het fundament om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen.

Bestuur
4

Bestuur
De scholengroepen en de Raad zijn de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs (hierna ‘GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap’ genoemd).
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 internaatbeheerder.
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 en een college van directeurs.
Algemeen directeur: Els Willems
Scholengroep 13 Zuid Limburg
Walstraat 39
3840 Borgloon
Tel: 012 24 20 00
E-mail: info@szl13.be
Website: http://www.scholengroep13.be
Beheerder: Luc Schoemans
Internaat Tungri
Oude Kerkhofweg 1
3700 Tongeren
Tel: 012 23 30 30
E-mail: info@tungri.be
Website: http://www.tungri.be
Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
Tel: 02 790 92 00
Fax: 02 790 92 01
E-mail: info@g-o.be
Website: http://www.g-o.be
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Inschrijving
Inschrijving in het internaat
Wie kan zich in ons internaat inschrijven?
Alle jongens en meisjes vanaf 6 jaar.

Welke documenten hebben we nodig om je in te schrijven?
Een volledig en correct ingevuld inschrijvingsformulier;
verklaring akkoord internaatreglement/leefregels;
toelating aan deelname activiteiten internaat;
medische gegevens en een overzicht van de eventueel te nemen medicatie;
maken van beeldmateriaal;
een verklaring van de ouders of voogd met de verbintenis het verblijf op internaat te betalen;
leeftijdsgebonden toelatingen;
bijzondere toelatingen.
Al deze documenten zijn te vinden in bijlagen of op www.tungri.be/nl/inschrijvingsformulieren-en-attesten.
De ouders moeten bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen.
De inschrijving in het internaat is geldig voor één schooljaar dat loopt van 1 september tot 30 juni, m.a.w. men moet zich
jaarlijks opnieuw inschrijven.
Een intern is pas definitief ingeschreven in het internaat:
na ondertekening voor akkoord van het inschrijvingsformulier, door minimum één ouder (desgevallend de voogd) en
de beheerder;
na betaling van een reservatiekost van €250,-. Deze wordt in mindering gebracht bij de laatste betaling. Indien de
ingeschreven intern niet naar het internaat komt of het internaat in de loop van het schooljaar verlaat, wordt deze
reservatiekost niet terugbetaald en ingehouden als onkostenvergoeding.
De intern moet ingeschreven zijn in een (bijzonder) secundaire school waar Internaat Tungri mee samenwerkt (zie
website). Wijzigt de intern tijdens het schooljaar van school zonder vooraf schriftelijk te verwittigen. Dan wordt de
intern onmiddellijk uit het internaat gezet, met inhouding van de reservatiekost.
Bij manifeste en opzettelijke tekortkoming van ouders op het vlak van hun financiële verplichtingen tegenover het
internaat, zal de inschrijving niet verlengd worden.

Het internendossier
Er wordt van elke intern een dossier bijgehouden. Dit dossier bevat alle relevante informatie die het mogelijk maakt de
intern zo goed mogelijk te begeleiden. Het dossier wordt zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard.
De intern heeft altijd het recht om zijn/haar eigen dossier in te zien. Indien nodig, krijgt de intern toelichting over de
gegevens die over hem/haar worden bijgehouden. De intern heeft het recht om een eigen versie te geven van de feiten
vermeld in zijn/haar dossier en hij/zij kan zelf documenten laten toevoegen.

Weigering tot inschrijving
Een intern kan in volgende gevallen geweigerd worden in het internaat:
weigering bij inschrijving;
weigering tot herinschrijving omdat de kostgelden van het voorafgaand schooljaar niet volledig betaald zijn;
weigering tot herinschrijving na de definitieve verwijdering in het internaat;
weigering wegens een niet-akkoordverklaring met een gewijzigd internaatreglement.

Uitschrijving
Wil je als intern het internaat definitief verlaten, dan dien je aan het internaat een schriftelijke bevestiging tot
uitschrijving te overhandigen. Zie bijlagen "attest verlaten internaat" of te vinden op www.tungri.be/info bij alle
inschrijvingsformulieren.
Deze schriftelijke bevestiging moet worden ondertekend door je ouders en vermeld de officiële datum van uitschrijving en
een vermelding van motivering. Dit attest kan pas aanvaard worden nadat de kamer volledig ontruimd is. Bij het verlaten
van het internaat voor het einde van het schooljaar wordt de reservatiekost van €250,- ingehouden. Bij uitschrijvingen in
de maand juni worden geen terugbetalingen van het kostgeld gedaan.

Inrichten Kamers
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Inrichten Kamers
Voor het schooljaar 2022-2023 kunnen de kamers ingericht worden op afspraak:
maandag 29 augustus 2022 van 11u tot 16u
dinsdag 30 augustus 2022 van 9u tot 16u
woensdag 31 augustus 2022 van 9u tot 16u en van 18u tot 20u met al de mogelijkheid om te blijven slapen.
Afspraken kunnen telefonisch (012/23 30 30) of via mail (info@tungri.be of opvoeders@tungri.be) gemaakt worden
vanaf 16 augustus 2022!
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Internaatkosten
Kostgeld en huurgeld
Het bedrag van het kostgeld wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur van de scholengroep. De prijs kan elk
jaar aangepast worden aan de schommelingen van het indexcijfer en andere kostprijsbepalende elementen.

Het kostgeld omvat:
de huisvesting en alle nutsvoorzieningen die hierbij horen;
het onderhoud van de infrastructuur;
de maaltijden (ontbijt, middag- en avondeten, waarvan 1 warme maaltijd);
het busvervoer van en naar school voor de internen van de Martinusschool te Bilzen;
de woensdagnamiddagactiviteiten en het bijhorend vervoer;
versnapering en drankje na de studie.

Tarieven kostgeld:
Voor dit schooljaar bedraagt het kostgeld:
€309,4,- per maand (= €17,- per dag) voor een leerling van de Martinusschool Bilzen;
€291,2,- per maand (= €16,- per dag) voor een leerling van het secundair onderwijs;
€254,8,- per maand (= 14€,- per dag) voor een leerling van het basisonderwijs;
€10,- per zondagnacht incl. ontbijt voor alle leerlingen.

Verminderd tarief:
Wanneer twee of meer kinderen uit eenzelfde huisgezin in het internaat zijn ingeschreven kan vanaf het tweede kind, te
beginnen met het jongste, een vermindering worden toegestaan. Voor alle duidelijkheid betaalt de oudste intern bijgevolg
voor 100%. In voorkomend geval bedraagt het kostgeld voor het 2de (jongste kind) dan:
€236,6,- per maand (= €13,- per dag) voor een leerling van de Martinusschool Bilzen;
€218,4,- per maand (= €12,- per dag) voor een leerling van het secundair onderwijs;
€191,1,- per maand (= €10,5,- per dag) voor een leerling van het basisonderwijs;
€10,- per zondagnacht incl. ontbijt voor alle leerlingen.

Betalingsmodaliteiten voor het kostgeld:
De betaling kan maandelijks, per trimester of jaarlijks gebeuren. De factuur wordt u toegestuurd per mail, zoals door u
opgegeven in de inschrijvingsformulieren. Eén van de ouders of voogd dient hiervoor een verbintenis (terug te vinden in
bijlage of op www.tungri.be/info bij alle inschrijvingsformulieren) te ondertekenen waarin het regime van betaling wordt
vastgelegd. De ouders of voogd zijn hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk voor het betalen van de kostgelden.
Indien de factuur van het kostgeld niet betaald wordt voor de vervaldag en er binnen de 8 dagen ook geen gevolg gegeven
wordt aan de herinneringsfactuur, zal er een aangetekend schrijven volgen vermeerderd met €50,- aanmaningskosten.
Indien ook het aangetekend schrijven genegeerd wordt, zal het Ministerie van Financiën afdeling Registratie en Domeinen
ingeschakeld worden om de betaling te vorderen en zal uw kind de toegang tot het internaat ontzegd worden.
Kostgelden moeten gestort worden op rekening nr. BE06 0682 3316 8122 van Internaat Tungri, Oude Kerkhofweg 1, 3700
Tongeren met vermelding: gestructureerde mededeling.
Om kosteloos vanuit het buitenland over te schrijven BIC Nr. GKCCBEBB en IBAN. BE 06 0682 3316 8122.

Terugbetaling kostgeld is mogelijk in de volgende gevallen:
Enkel bij een afwezigheid van minstens 5 opeenvolgende dagen openstelling en mits verantwoording door een
doktersattest kan het kostgeld gerecupereerd worden. Gaat de intern in schoolverband op meerdaagse uitstap, dan wordt
mits voorleggen van een attest van de school, het kostgeld herleid naar €8,-per dag. Het verschil wordt gecrediteerd mits
het attest door de intern binnen het trimester wordt voorgelegd aan het internaat. Voor stages vanaf 5 opeenvolgende
opengestelde dagen (door de school opgelegd), geldt dezelfde regeling als bij een meerdaagse uitstap: €8,- per dag. In
het geval van een langdurige opname wordt het kostgeld herleid naar €8,- per opnamedag.
Wanneer het internaat in volledige lockdown gaat, wordt het kostgeld terugbetaald. Wanneer de school
alternerend/gedeeltelijk werkt, heeft elke intern de mogelijkheid om naar het internaat te komen en naar de school te
gaan. De school zorgt dan voor opvang en het kostgeld wordt niet verrekend.
De terugbetalingen van zowel ziekte, stage, lockdown zullen worden verrekend met het kostgeld van juni of
wanneer de intern het internaat verlaat.

Extra kosten:
Wanneer een leerling in de loop van het schooljaar het internaat definitief verlaat, is het internaat verplicht om de €250,reservatiekost in te houden. Voor het kopiëren en het afdrukken, betaalt de intern €0,10,- per blad voor de cartridges.
Om diefstal preventief te voorkomen dient iedere intern vanaf het 4de leerjaar een kamersleutel te nemen tegen een
waarborg van €40,- en een schoenkastsleutel te nemen tegen een waarborg van €20,-. Deze maatregel wordt opgelegd bij
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iedere inschrijving. Wij vragen dat iedere intern bij het verlaten van zijn kamer, de kamerdeur sluit. Iedere intern is
verantwoordelijk voor zijn schoenkast samen met de inhoud ervan. Indien het kastje of de deur t.g.v. het niet sluiten
schade oploopt, draait de eigenaar van het kastje op voor de schade aan zijn/haar kastje. Op het einde van het schooljaar
moeten de sleutels van de kamer en het schoenkastje altijd en in ieder geval uiterlijk voor 23 juni afgegeven worden aan
de opvoeder. Bij het niet inleveren van de sleutel voor 23 juni ben je je waarborg kwijt.
De intern die gebruik wil maken van de zondagavonddienst, zal zich moeten engageren voor een volledig schooljaar. Er zal
€10,- forfaitair per zondagnacht gevraagd worden. €10,- vermenigvuldigd met 15 zondagavonden voor het 1ste semester.
€10,- vermenigvuldigd met 11 zondagavonden voor het 2de trimester en €10,- vermenigvuldigd met 9 zondagavonden voor
het 3de trimester. Te betalen bij aanvang van een nieuw trimester. Er kan ook gekozen worden om het bedrag van €350,volledig te betalen bij aanvang van het schooljaar.

Facturen
Facturen dienen betaald te worden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
Indien een factuur niet tijdig betaald wordt, zal er een herinnering verzonden worden vanaf de 16de dag na vervaldatum
van de factuur.
Wanneer ook hieraan geen gevolg gegeven wordt, zal het dossier worden overgeheveld naar MyTrustO
(gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout www.mytrusto.be).
Voor elke factuur die op haar vervaldatum niet betaald is, kan van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een
schadebeding van €50,- aangerekend worden.
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Jaarkalender
Evenementen en actviteiten
Halloweentocht: laatste donderdag voor de herfstvakantie.
Kerstfeest: laatste woensdag voor kerstvakantie.
Dropping: in de loop van januari - februari.
Carnavalsfeest: laatste donderdag voor de krokusvakantie.
Paasactiviteit: laatste week voor de paasvakantie.
Internatendag: om de twee jaar georganiseerd in de loop van mei.
Opendeurdag : gelijktijdig met de examenproeven van de Martinusschool Bilzen (eind juni).
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Openstelling en dagindeling
Openstelling van het internaat
Diegenen die na het weekend of na een schoolvakantie moeilijkheden ondervinden om tijdig de school te kunnen
bereiken, hebben de mogelijkheid om reeds vanaf zondagavond het internaat te vervoegen. Het internaat is dan
toegankelijk tussen 20u30 en 21u45. De zondagen en andere dagen waarop deze dienstverlening voorzien wordt, vindt u
op p. 11.
De ouders die van deze extra service gebruik wensen te maken, moeten dit door het invullen van een geëigend formulier,
te kennen geven. Bij afwezigheid, dienen de ouders het internaat die zondag op de hoogte te brengen tussen 20u30 en
het normale uur van aankomst.
Indien men blijvend geen gebruik meer wenst te maken van deze mogelijkheid moet het internaat hiervan tijdig op de
hoogte worden gebracht. Op zondagavond wordt geen maaltijd voorzien. Eens de intern het internaat heeft vervoegd, mag
hij/zij de instelling niet meer verlaten. Op zondagavond gelden de gewone huisregels. Diegene die zich daar niet strikt
aan houdt, zal tijdelijk of blijvend geen gebruik meer mogen maken van deze extra service.
Internen die zondagavond binnen komen, kunnen niet onmiddellijk naar hun kamer gaan. Maar blijven tot 21u45 in de
ontspanningszalen van het internaat. Tussen 21u45 en 22u gaan de internen in groep naar hun verdiep op signaal van de
opvoeder.
Financieel engageren de ouders zich ofwel per trimester ofwel voor een volledig schooljaar door een totaalsom van al de
zondagen over te maken, voor de aanvang van het trimester/schooljaar. Indien een intern toch op zondagavond
binnenkomt zonder dat er voor zondagavondovernachtingen is betaald, zal de betrokken intern hierover aangesproken
worden. Wanneer de intern voor de 2de maal binnenkomt op zondagavond, dient het volledige zondagavondtarief voor het
volledige trimester/schooljaar betaald te worden vanaf de 1ste maal dat de intern onbetaald is binnengekomen.
Bij een engagement om een heel jaar op zondag binnen te komen, kan er NOOIT (en dus ook niet bij ziekte van min. 5
opeenvolgende dagen of bij stageverplichtingen) een recuperatie zijn van het kostgeld op zondag. Iedere zondag al of niet
aanwezig zal aangerekend worden!
Zondagen waarop het internaat open is:
September: 04/09, 11/09, 18/09 en 25/09
Oktober: 02/10, 09/10, 16/10 en 23/10
November: 06/11, 13/11, 20/11 en 27/11
December: 04/12, 11/12 en 18/12
Januari: 08/01, 15/01, 22/01 en 29/01
Februari: 05/02, 12/02 en 26/02
Maart: 05/03, 12/03, 19/03 en 26/03
April: 16/04 en 23/04
Mei: 07/05, 14/05 en 21/05
Juni: 04/06, 11/06, 18/06 en 25/06
Vakantieperiodes en dagen waarop het internaat gesloten is en geen kostgeld wordt aangerekend:
Pedagogische studiedag: 30/09/2022
herfstvakantie 31/10/2022 – 06/11/2022
Wapenstilstand: 11/11/2022
kerstvakantie: 26/12/2022 - 08/01/2023
krokusvakantie: 20/02/2023 - 26/02/2023
paasvakantie: 03/04/2023 - 16/04/2023
Dag van de arbeid: 01/05/2023
O.L.H.- Hemelvaart + brugdag: 18/05/2023 – 19/05/2023
Pinkstermaandag: 29/05/2023
Zomervakantie: 01/07/2023 – 31/08/2023
De internen kunnen ’s avonds niet binnenkomen op maandag 1 en maandag 29 mei 2023!
Op donderdag 29 september 2022 en donderdag 10 november 2022 sluit het internaat om 16u en geldt de
vrijdagregeling!
Woensdag 17 mei 2023 sluit het internaat om 12u!
Voor de kerstvakantie (vrijdag 23 december 2022) en de grote vakantie (vrijdag 30 juni 2023) sluit het internaat
ALTIJD om 12u!
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Dagindeling in het internaat

06u10

Opstaan, toilet maken, kamer in orde brengen (lln. Bilzen)

06u40

Gezamenlijk ontbijtbuffet (lln. Bilzen)

07u00

Vertrek lln. Bilzen met autobus - Wekken lln. Tongeren

07u30

Gezamenlijk ontbijtbuffet (lln. Tongeren) + maken lunchpakket

08u00

Vertrek lln. Tongeren naar school (op eigen beweging zonder en zonder begeleiding)
Warm middagmaal/lunchpakket op school voor alle lln.

15u15 Aankomst (op eigen beweging en zonder begeleiding) lln. Tongeren internaat (ontspanningsruimte)
16u30 Verplichte studie in persoonlijke kamer + gelegenheid tot douchen
17u15 Einde verplichte studie en verzamelen alle lln. in eetzaal voor het avondmaal
17u25 Aankomst lln. Bilzen + verzamelen alle lln. aan eetzaal voor het avondmaal
18u00 Einde avondmaal en voorbereiding studie - toilet
18u15 Verplichte studie in persoonlijke kamer + gelegenheid tot douchen
19u45 Einde studie - begin ontspanning (mogelijkheid tot verder studeren en slapen, afhankelijk van studiegedrag
tijdens de studie en na toelating van de opvoeder)
20u20 Lln. 1ste tot en met 4de lj BO gaan naar de verdiepen en maken zich klaar om te gaan slapen (lichten uit om
20u30)
21u00 Lln. 5de lj tot en met 4de SO of 16j gaan naar de verdiepen, mogelijkheid tot studeren, douchen, tv-kijken,
slapen (lln. 5de lj BO lichten uit en gsm uit/vliegtuigstand)
21u30 Slapen gaan (lichten uit en gsm uit/vliegtuigstand) voor lln. 6de lj BO en 1ste jaar SO
21u45 Alle andere lln. gaan naar eigen kamer ter voorbereiding om te gaan slapen
22u00 Slapen gaan (lichten uit en gsm uit/vliegtuigstand) voor lln. 2de jaar en 3de jaar SO
22u30 Slapen gaan (lichten uit en gsm uit/vliegtuigstand) voor overige lln. SO
Woensdagnamiddag:
De lln. van Tongeren eten om 12u30. De lln. van Bilzen maken 's morgens hun eigen lunchpakket. Nadien is er
ontspanning onder begeleiding van opvoeders voor de aanwezige internen.
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Vrijdagregeling:
Op vrijdagochtend verlaten alle lln. het internaat en is er geen opvang meer mogelijk. Administratief blijven de kantoren
bereikbaar tot 16u. In de praktijk betekent dit dat alle lln. vrijdagmorgen met hun valiezen naar school gaan en
vanuit school 's avonds naar huis gaan. Om 16u is er geen bagage meer in het internaat en heeft iedereen het
internaatsgebouw verlaten. Buiten internen en personeel kunnen derden nooit zonder toestemming van de beheerder het
internaat betreden.
Vakantieregeling:
Het internaat sluit zijn deuren de dag voor de kerst- en de grote vakantie om 12u 's middags. Er worden dan geen
maaltijden meer voorzien.
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Studieregeling en begeleiding
Studiebegeleiding
In een internaat studeren heeft zo zijn voordelen:
begeleiding: je staat er niet alleen voor, je wordt begeleid en geholpen door ervaren opvoeders;
hulp van je mede-internen: als je met een probleem zit, kan een studiegenoot je het dikwijls heel eenvoudig
uitleggen en je zo weer op dreef helpen;
samenhorigheidsgevoel: met zijn allen studeren werkt stimulerend;
regelmaat: je studeert op vaste tijdstippen;
studiesfeer: binnen een rustig studiemilieu wordt de intern gemotiveerd, en de opvoeder volgt de prestaties op.
Je ouders en de school verwachten dat je studeert in het internaat. Het gaat om het instuderen van je lessen, het maken
van huistaken, het uitvoeren van opdrachten, enz. Dat is niet altijd een gemakkelijke opgave.
Ons internaatteam wil je helpen bij het studeren door een klimaat te scheppen waarin gestudeerd kan worden in de beste
omstandigheden.
Er wordt verwacht dat je tijdens de studiemomenten ernstig werkt en je inspant om te studeren. De opvoeder volgt je
resultaten op, leert je plannen, stimuleert eventueel extra studie of raadt remediëringsoefeningen aan.
De opvoeders controleren dagelijks je agenda/Smartschool. Als er problemen zijn met je studie kan het internaat je school
contacteren om tot een zo optimaal mogelijke studiemethode en -resultaat te komen.
Slechte schoolresultaten leiden automatisch tot bijkomende studie. Voor wie onvoldoende studeert, kunnen maatregelen
worden genomen.

Studieregeling
De vaste studie van 18u15 tot 19u45 gaat door op de persoonlijke kamer en is voor iedereen verplicht. Voor de
aanvang van de studie is er gelegenheid tot toiletbezoek en het vragen van uitleg aan een medeleerling.
Om de studie in alle rust te laten verlopen mag men enkel mits uitdrukkelijke toelating van de opvoeder zijn/haar
kamer verlaten. Tijdens de vaste studie periode is geen muziek of GSM-gebruik toegelaten.
Internen die nadien nog behoefte hebben om verder te studeren zullen mits de nodige afspraken met de opvoeder
daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Op vraag van de opvoeder moet de agenda/smartschool, de cursussen en
de studieresultaten ter inzage worden overhandigd.
Wanneer de internaatorganisatie het toelaat is het tijdens de examenperiode ook mogelijk om 's middags op de kamer
te studeren. De internen kunnen in de examenperiode echter pas vanaf 12 u. toekomen op internaat.
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Afspraken
Reclame en sponsoring
Reclame en sponsoring door derden binnen ons internaat zijn toegestaan, voor zover ze niet onverenigbaar zijn
met de onderwijskundige en pedagogische taken en doelstellingen van het internaat en voor zover ze de
geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van het internaat niet schaden.

Gebruik van GSM en andere media
Het gebruik van GSM en andere media op internaat is enerzijds verrijkend maar anderzijds is het een mogelijke bron van
misbruik, namelijk pesterijen, wangedrag en dergelijke.
Het internaat bepaalt zelf wanneer de internen GSM en andere technologische apparatuur mogen gebruiken. GSM-gebruik
is niet toegestaan in de refter, tijdens de studie en het slapen. Tijdens het eten dient de GSM in de schoenkastjes gelegd
te worden, tijdens de studie op het bed en tijdens het slapen op de bureau. De GSM wordt dan uit of op vliegtuigstand
gezet.
Indien er misbruik wordt vastgesteld, kan er een orde- of zelfs tuchtprocedure worden opgestart.

Privacy en beeldmateriaal
Fotograferen/Filmen
Het internaat kan tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar foto’s en beeldopnames (laten) maken.
We kunnen dat beeldmateriaal gebruiken voor onze communicatiekanalen (website, sociale media, ...) of om onze
publicaties te illustreren.
Gerichte foto’s of beeldopnames zullen enkel worden genomen als het internaat daarvoor over de uitdrukkelijke
toestemming van de ouders beschikt (zie toestemmingsformulier te vinden op www.tungri.be/info bij alle
inschrijvingsformulieren of in bijlage). Gerichte foto’s en beeldmateriaal zijn deze waarin:
een individu herkenbaar en centraal wordt in beeld gebracht;
één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht;
geposeerd wordt.
Ook voor de internen geldt, zowel in de gebouwen van het internaat, op het internaatdomein als tijdens uitstappen, de
regel dat men anderen (bv. een opvoeder, een andere interne, …) enkel mag fotograferen of filmen wanneer zij daarvoor
hun uitdrukkelijke toestemming gaven.
Indien je ouders hun keuze in de loop van het schooljaar willen wijzigen, nemen zij contact op met de beheerder, die hen
een formulier ter ondertekening overhandigt.

Gebruik van het beeldmateriaal/publicatie
Uit een toestemming om gefilmd of gefotografeerd te worden volgt geenszins de toestemming dat dat beeldmateriaal ook
mag gepubliceerd worden.
Naast de uitdrukkelijke toestemming om foto’s te maken en te filmen, heb je de schriftelijke toestemming van de
gefilmde of gefotografeerde personen nodig om deze foto’s en beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te
publiceren (bijvoorbeeld op sociale media).
Indien deze toestemming niet werd gevraagd, dient het gepubliceerde beeldmateriaal verwijderd te worden/offline
worden gehaald.

Kledij, veiligheid en hygiëne
Ons 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 directeur of 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.
Van iedere intern wordt verwacht dat hij/zij de hygiënische richtlijnen in acht neemt. Dit betekend niet alleen de eigen
lichaamsverzorging, maar ook de zorg voor de orde en netheid van de kamer, kasten en lavabo. Mits alles netjes
opgeborgen is en de lavabo ontruimd is, wordt de vloer (dagelijks) en de lavabo (éénmaal per week) door het
onderhoudspersoneel professioneel gereinigd.
Van de douches kan, voor een grondige wasbeurt, dagelijks gebruik gemaakt worden. Iedere intern moet zich minstens
tweemaal per week douchen. Omdat het aantal douches per verdieping beperkt is en om toch iedereen de gelegenheid te
geven tot douchen, wordt een beurtrol gehanteerd. Na het gebruik van de douches moet iedere intern de douchecabine
terug in de oorspronkelijke staat brengen en het overtollige water in de gang verwijderen.

Kamers
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Kamers
Elke kamer is uitgerust met volgend materiaal: bed - bureau - stoel - muurkast - lavabo met spiegel en rekje - vuilemmer.
Iedere intern is verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke kamer en de goederen die hierboven vermeld staan. Het in
orde en netjes houden van de kamer houdt in dat hij/zij dagelijks het bed opmaakt, de vuilemmer ledigt, het bureau
opruimt, de kast ordent, de lavabo reinigt en niets op de vloer achterlaat. Vastgestelde gebreken moeten onmiddellijk aan
de opvoeder worden gemeld zodat de nodige stappen kunnen worden ondernomen om het euvel te verhelpen. Het
afsluiten van de kamerdeur is een persoonlijke verantwoordelijkheid.
De meisjes kunnen in geen enkel geval op de jongensverdieping komen en omgekeerd. Evenmin kunnen meisjes van de
2de verdieping naar de 1ste verdieping of omgekeerd. ook de jongens kunnen niet van de 3de verdieping naar de 4de
verdieping of omgekeerd.
Alcoholische dranken, pepdranken en drugs/medicatie zonder voorschrift, horen niet thuis op een kamer, noch in een
schoenkast! Vaststelling leidt altijd tot inbeslagname en vernietiging van de goederen en wordt bovendien met een
tuchtmaatregel bestraft.
De beheerder of de opvoeders hebben het recht ten allen tijde de kamer op orde en netheid te controleren, om
vastgestelde gebreken te laten herstellen of om controle uit te oefenen.
Extra kasten of opbergruimte kunnen niet bijgeplaatst worden.
Een dekbed met overtrek, een matrasbeschermer, een hoeslaken en kussen met kussensloop moet worden meegebracht
en regelmatig worden ververst. Andere toestellen om het verblijf aangenamer te maken of de kamer in te richten zoals
bureaulamp, radio en/of laptop, kunnen ook worden meegebracht. Iedereen is echter verantwoordelijk voor zijn/haar
uitrusting.
In gevolge de wet op de veiligheid mogen geen verwarmings- en kooktoestellen op de kamers aanwezig zijn. Een
koelbox/koelkast behoort evenmin tot de toegestane elektrische apparatuur. Op de opvoederskamer staat een koelkast
waar persoonlijke dranken/versnaperingen koel kunnen bewaard worden. Ieder bijkomend elektrische apparaat kan enkel
na goedkeuring van de beheerder en opvoeder in de kamer worden toegelaten.
Het houden van huisdieren van welke aard ook is eveneens verboden.
Het gebruik van Radio's/cd/computer is beperkt toegelaten, Het volume moet dermate worden ingesteld dat het niet
hoorbaar is voor de naaste bewoners. Tijdens de verplichte studie wordt de radio uitgezet en is GSM-gebruik verboden!
Niemand komt in de kamer van een medeleerling, tenzij met toelating van de opvoeder.
De TV/ontspanningsruimte op de verdieping wordt na gebruik opgeruimd.
De kamer wordt 's morgens verlucht door het gedeeltelijk openen van het raam en het bed wordt opgemaakt. Iedere
morgen worden tevens de stekkers van de stijltangen, haardrogers en opladers uit het stopcontact getrokken omwille van
de brandveiligheid.
Eenmaal per week moet de bureau en de lavabo volledig ontruimd worden (dinsdagmorgen de wasbak/lavabo,
donderdagmorgen de bureau). De vuilbak dient elke ochtend geledigd te worden. Het afval wordt geselecteerd en in de
daartoe voorziene vuilzakken geworpen. Voor het verlaten van de kamer wordt alles netjes opgeruimd en opgeborgen. Om
veiligheidsredenen wordt de vergrendeling van de vensters niet losgeschroefd.
Op vrijdag worden de vuile linnen mee naar huis genomen.
Er mag niets door de ramen naar buiten geworpen worden. Leerlingen die hierop betrapt worden, krijgen een passende
sanctie.
Om veiligheidsredenen is roken op de kamer ten strengste verboden en wordt met uitsluiting bestraft. Voor het gebruik
van een elektronische sigaret gelden dezelfde voorwaarden als bij een gewone sigaret.

Oorspronkelijke kamers
Het meubilair moet op de oorspronkelijke plaats blijven staan, voor de individuele kamers betekent dit, het bureau aan de
venster en het bed achter de deur. Valiezen en reistassen worden op de legger boven op de kast opgeborgen. Om toe te
laten dat uw kamer kan gekuist worden, mag zich onder het bed niets bevinden. Gezien de beperkte ruimte waarover men
beschikt, vragen we enkel de noodzakelijke kleding en persoonlijk gerief mee te brengen.

Vernieuwde kamers
Vernieuwde kamers zijn kamers die volledig gerenoveerd zijn en al voorzien zijn van nieuwe aluminium ramen. De
internen die het langst op internaat Tungri verblijven, komen als eersten in aanmerking voor een huisvesting in een
vernieuwde kamer. Ook de referentie van orde, netheid en respect voor materiaal in de voorbije jaren speelt een rol bij
het toekennen van een vernieuwde kamer. De toekenning van deze kamers wordt altijd in overleg met de betrokken
opvoeders genomen. De beheerder bepaalt uiteindelijk de toekenning. De kamer kan enkel in gebruik genomen worden na
het ondertekenen voor akkoord van een plaatsbeschrijving en betaling van een waarborg van € 250,-.

Restaurant
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Restaurant
Vooraleer het restaurant te betreden verzamelen de internen zich in alle rust en orde aan de deur van het restaurant. De
jassen worden voordien aan de daartoe voorziene kapstokken gehangen. De internen kunnen de eetzaal enkel op
pantoffels of slippers betreden.
Bij het betreden van het restaurant nemen de internen een dienblad en het nodige eetgerei en begeven zich vervolgens
naar hun zitplaats. De maaltijden worden door het keukenpersoneel opgeschept.
Ouders van de internen hebben inzage in de allergene lijst die uithangt op de inkomdeur van het restaurant.
De maaltijden worden genuttigd op de voorzien uren zoals bepaald in de dagindeling.
Ook tijdens het eten moeten de regels van wellevendheid in acht worden genomen. Dit betekent dat je met gedempte
stem spreekt, je correct gedraagt t.o.v. het personeel en de tafeletiquette respecteert. De GSM dient tijdens het eten in
de schoenkastjes gestopt te worden. Om veiligheidsredenen mogen de internen onder geen enkel beding de keuken
betreden.
Op teken van de opvoeder ruimen de internen hun tafel af en deponeren ze hun eetgerei op de daartoe voorziene plaats.
Nadien begeven ze zich terug naar hun plaats. Op teken van de opvoeder verlaten de internen, eerst de jongens en daarna
de meisjes, het restaurant.

Ontspanning
Op tijd en stond een gezonde ontspanning nemen is noodzakelijk . Daarom voorziet het internaat een aantal
ontspanningsmomenten die evenwichtig zijn verdeeld.
Zo zijn er momenten dat men een rustpauze kan inlassen, TV kan kijken, gebruik kan maken van de beschikbare
gezelschapsspelen of aan een sportactiviteit kan deelnemen. Op woensdagnamiddag nemen alle leerlingen, die geen
andere verplichtingen of toelatingen hebben, deel aan de georganiseerde activiteit. De kosten, die aan deze activiteit
verbonden zijn, worden door het internaat gedragen.
Tijdens de ontspanning moet elkeen zich in één van de ontspanningsruimten bevinden en mag niemand zich aan het
toezicht onttrekken. Er zijn enkel activiteiten toegelaten die door de opvoeders als aanvaardbaar worden beschouwd.
Gezien er in het internaat zowel jongens als meisjes aanwezig zijn, zal er nauwlettend worden op toegezien dat ze zich
t.o.v. elkaar respectvol gedragen. Ongewenste handelingen worden niet getolereerd en desgevallend passend bestraft.
In elke ontspanningsruimte kunnen welbepaalde activiteiten ontplooid worden. Het spreek dus vanzelf dat enkel die
activiteiten zijn toegelaten die daarin passen. Zo is het niet toegelaten om in de de TV-zaal muziek te beluisteren of
luidruchtige activiteiten te ontplooien. Evenmin kan men in de TV-zaal, noch drank noch versnaperingen nuttigen. De
ontspanningszalen kunnen enkel met pantoffels worden betreden.
Na de ontspanning moeten de betrokken of aangeduide intern(en) het materiaal opbergen of de zaal opruimen.
Beschadigingen moeten onmiddellijk worden gemeld. Wanneer er opzettelijkheid wordt vastgesteld moet de schade door
de veroorzaker(s) worden vergoed.

Pantoffels of slippers
Iedere intern moet pantoffels of slippers dragen in de refter en vanaf het moment dat hij/zij naar boven gaat! In de
gangen naar de verdiepen en op de kamers worden geen schoenen toegelaten uit respect voor het poetspersoneel.
Internen die in in oktober nog steeds geen pantoffels of slippers hebben zullen slippers van het internaat toegewezen
krijgen. Deze zullen gefactureerd worden bij het eerstvolgende kostgeld.

Internet
Wij bieden de mogelijkheid aan om gebruik te maken van het internet op de eigen kamer via WIFI .
Het internetgebruik zal echter beperkt worden in de tijd. Er is internet voor studiedoeleinden van 16u30 tot 22u30. Van
21u tot 22u30 kan er ook gebruikt gemaakt worden van sociale media. Na 22u30 is er geen internet meer.
Het internet is uiteraard gefilterd.

Taal
Internen spreken altijd Algemeen Nederlands tijdens de gezamenlijke activiteiten.

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
Elke intern dient zich te onthouden van iedere daad van geweld, pesterij of ongewenst seksueel gedrag!

Vervoer
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Vervoer
Internen die met de wagen van en naar school rijden, mogen geen andere internen meenemen, tenzij uitdrukkelijk
vermeld wordt door de ouders van de bestuurder dat zij akkoord gaan met het feit dat hun zoon/dochter een andere
interne meeneemt. Tevens moeten de ouders van de medepassagier akkoord zijn dat hun zoon/dochter mag meerijden
met de vernoemde bestuurder (zie bijlage "Toelating van bestuurder" en "Toelating meerijden met wagen", of terug te
vinden op www.tungri.be/info bij alle inschrijvingsformulieren.
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Veiligheid en gezondheid
Ziekte, ongeval en medicatie
Medische fiche
Om de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de intern zo goed mogelijk te kunnen nastreven vragen we aan
de ouders om een aantal medische gegevens over de intern mee te delen (zie bijlage formulier "Medische fiche" of terug
te vinden op www.tungri.be/info bij alle inschrijvingsformulieren). De informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt enkel
ingezien door opvoeders en paramedici.

Ziekte of ongeval tijdens het verblijf op het internaat
Bij ziekte of ongeval in het internaat worden de verantwoordelijken van het ouderlijk gezag en desgevallend de dagschool
door de opvoeders van dienst of de beheerder telefonisch op de hoogte gebracht.
De ouders hebben dan de keuze hun zoon/dochter af te halen om naar de eigen huisdokter te gaan of het internaat de
volmacht te geven een huisdokter te contacteren.
Indien de ouders niet bereikbaar zijn, bellen de opvoeders of de beheerder 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.
Het internaat dient zo goed mogelijk de eerste zorgen toe.
Bij ziekte met besmettingsgevaar of bij ziekte van lange duur, moet de interne leerling worden afgehaald. Indien de
geraadpleegde dokter een ziekte niet als ernstig beoordeelt en van korte duur is, slechts één dag, kan de interne leerling
op het internaat verblijven. In dat geval worden de voorgeschreven medische zorgen op het internaat verstrekt.
Besmettelijke ziekten moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan het internaat/de beheerder.
Dit is het geval voor volgende infecties:
bof (dikoor);
buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep);
buiktyfus;
corona;
hepatitis A;
hepatitis B;
hersenvliesontsteking (meningitis);
infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep);
infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep);
kinderverlamming (polio);
kinkhoest (pertussis);
krentenbaard (impetigo);
kroep (difterie);
mazelen;
rode hond (rubella);
roodvonk (scarlatina);
schimmelinfecties;
schurft (scabiës);
tuberculose;
windpokken (varicella, waterpokken).
Bij vaststellen van luizen en neten, dienen de internen onmiddellijk op het internaat worden afgehaald en kunnen de
betrokken internen pas mits attest "luizen en netenvrij" van de behandelende geneesheer terug het internaat betreden.
Een afwezigheid van minimaal 5 aaneensluitende weekdagen geeft recht op vermindering van kostgeld voor de betrokken
periode, mits een doktersattest van de betrokken periode. Dit attest wordt voorgelegd bij terugkeer van de intern. De
geneeskundige attesten moeten in ons bezit zijn voor het einde van de trimester waarin de intern ziek is geweest. Bij
laattijdige afgifte zullen er géén terugbetalingen meer gedaan worden met betrekking tot deze periode.
Je komt best niet ziek binnen op internaat. Is dat wel het geval, dan word je hetzij diezelfde dag hetzij de volgende
ochtend opnieuw huiswaarts gestuurd om uit te zieken. Dit is zonder tussenkomst van een dokter.
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Nemen van medicatie
Het internaatteam kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken. In ons internaat wordt dan ook geen medicatie aan
internen toegediend.
Wanneer echter 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 “Attesten - toezicht op inname
medicatie”, verplicht in te vullen door ouders/behandelend geneesheer of terug te vinden op www.tungri.be/info bij alle
inschrijvingsformulieren).
Het internaatteam kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een interne na het correct innemen
van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt.

Beleid over alcohol en drugs
Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, dealen en delen van alcohol en illegale drugs zijn niet toegelaten op internaat.
Het internaat controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen
overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.
De regelgeving alcohol en drugs heeft betrekking op alle internen. Ook derden die het internaat betreden zijn eraan
onderworpen.
Het reglement is van toepassing op het internaat en in de nabije omgeving van het internaat.
Tijdens extra activiteiten zowel binnen als buiten het internaat geldt de algemene regel.

Beleid inzake relationele en seksuele vorming
In het internaat hebben we aandacht voor integriteit, relaties en seksualiteit. We hebben respect voor de seksuele
geaardheid en ontwikkeling van onze internen.
Jongens en meisjes zijn strikt gescheiden gedurende de studie, het verlaten van het verdiep en het overnachten.
Onder toezicht kunnen zowel jongens als meisjes zich bevinden in de refter en de ontspanningsruimten!

Rookbeleid
In het internaat is een algemeen rookverbod!
Het rookverbod geldt ook voor producten op basis van tabak of van soortgelijke producten zoals de e-sigaret, de shisha
men, heatsticks, ....
Het rookverbod geldt zowel voor personeel, ouders internen en bezoekers.
Het internaat controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen
overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.

Veiligheidsvoorschriften
De richtlijnen in verband met de te nemen maatregelen in geval van brand zijn specifiek aangepast voor ons gebouw en
zijn terug te vinden in de noodplannen van het gebouw. In de gebouwen hangen op centrale plaatsen in de gangen een
situatieplan met de richtlijnen in geval van brand.
Verlengkabels in de nieuwe kamers zijn NIET toegelaten!
Voor de oorspronkelijke oude kamers mag enkel één gekeurde, met 4 stopcontacten met aardingspen en
verlengsnoer met overspanningsbeveiliging (zie foto) van maximum 2m, gebruikt worden, maar deze mogen NOOIT
in het bed liggen of gebruikt worden.

Een gekeurde verlengkabel kan in het internaat aangekocht worden voor €10,-.
Alle verlengkabels moeten 's morgens uitgetrokken zijn uit de stopcontacten. Enkel de gekeurde verlengkabels met
overspanningsbeveiliging kunnen in de OORSPRONKELIJKE kamers in blijven steken indien er ook een wekker insteekt.
Eender andere verlengkabel die insteekt in een verlengkabel moet eruit.
Zowel in een oude als in een nieuwe kamer mag er, 1 gekeurde bureaulamp type ' LED' meegenomen worden per kamer!

Brandveiligheid
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Brandveiligheid
In ons internaat wordt minstens éénmaal per trimester een evacuatie- of ontruimingsoefening georganiseerd. Dit is een
training van de te ondernemen acties zodat bij een calamiteit paniek vermeden wordt.

Bij brand
Als er alarm gegeven wordt:
verlaat onmiddellijk het gebouw in alle kalmte en zonder dringen via de (nood)uitgangen;
loop niet terug naar een andere verdieping of plaats om persoonlijke spullen op te halen;
sluit ramen en deuren;
ga zo snel mogelijk naar de verzamelplaats en meld je bij de verantwoordelijke;
houd de branddeuren steeds dicht.
De specifieke reddingstekens zijn hierna weergegeven:

Uitgang

Richting naar een
nooduitgang

Plaats van
Richting
nooduitgang uitgang
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Afwezigheden
Afwezigheid
Het is uitermate belangrijk je afwezigheden te verantwoorden.
Bij afwezigheid geldt een meldingsplicht.
De directeur of de beheerder wordt zo snel mogelijk verwittigd van de afwezigheid van de intern.
Indien de intern op voorhand weet dat hij/zij één of meerdere dagen, om welke reden ook, afwezig zal zijn, verwittigt
hij/zij hiervan vooraf de directeur of de beheerder.
Elke afwezigheid moet worden gestaafd door een schriftelijke verklaring van de ouders of voogd 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.
Een toevallige afwijking van de studieregeling van het internaat moet schriftelijk worden gemotiveerd door een officieel
dokters-, tandarts-, ziekenhuis-, schoolattest of door het formulier " Toelating om het internaat te verlaten (zie bijlagen of
terug te vinden op www.tungri.be/info bij alle inschrijvingsformulieren).
De internen kunnen het internaat enkel verlaten na een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van hun ouders of voogd en
mits de toelating van de directeur of de beheerder.
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 aan je ouders gemeld worden en bestraft worden.

Toelatingen
Internen die oud genoeg zijn en hiervoor toestemming krijgen van hun ouders, kunnen genieten van enkele toelatingen.
We onderscheiden 3 soorten toelatingen:
1. Leeftijd- of leerjaargebonden toelatingen
2. Internaatsactiviteiten
3. Occasionele toeltatingen
1. Leeftijd- of leerjaargebonden toelatingen
Op hun weg naar volwassenheid is het logisch dat aan de jongens en meisjes stelselmatig bepaalde
verantwoordelijkheden worden toevertrouwd. Daarom voorzien we een systeem van toelatingen die aan hun leeftijd of
ontwikkelingsniveau zijn aangepast. De toelating kan enkel worden gegeven door diegenen die de ouderlijke macht over
de berokken intern uitoefent.
Toelating voor 16-jarigen en/of leerlingen 4de jaar
Hierbij wordt een permanente toelating gegeven om op woensdagnamiddag tussen 13u30 en 17u het internaat te
verlaten.
Toelating voor 17-jarigen en/of leerlingen 5de jaar
Dit houdt in dat naast de toelating voor 16-jarigen bijkomend op dinsdagavond van 18u tot 21u uitgang kan worden
verleend. Eenmaal per maand kan het uur vanaf binnenkomen tot 21u45 worden verlengd (=1ste dinsdag van de maand).
Toelating voor 18-jarigen en/of leerlinge 6de jaar
Volgens de Belgische wetgeving worden 18-jarigen als meerderjarig erkend. Diegenen die de ouderlijke macht uitoefenen
blijven echter verantwoordelijkheid dragen. Vandaar dat principieel dergelijke toelating eveneens door een ouder moet
onderschreven worden. De ouders hebben evenwel de mogelijkheid om de draagwijdte van deze toelating zelf te bepalen,
door het document dat beslissingsrecht geeft aan de intern, te ondertekenen. Uiteraard moeten hierbij de elementaire
huisregels van het internaat gerespecteerd worden. Een toelating voor 18-jarigen en/of leerlingen 6de leerjaar houdt in
dat ze dagelijks tussen 18u tot 21u45 vrij over hun tijdsgebruik kunnen beschikken. Indien ze het internaat verlaten
moeten ze dit evenwel aan de verantwoordelijke opvoeder melden. Wanneer ze in het internaat vertoeven dienen ze
eveneens de huisregels inzake rust en orde te respecteren.
2. Internaat activiteiten
Mits toelating wordt gegeven kan elke intern deelnemen aan de ontspanningsactiviteiten die door het internaat
georganiseerd worden. Deze toelating is noodzakelijk opdat de betrokken intern bij gebeurlijke ongevallen zou kunnen
genieten van de bepalingen van de verzekering die daartoe door het internaat is afgesloten.
3. Occasionele toelatingen
Indien u om persoonlijke redenen aan uw zoon/dochter een éénmalige toelating wenst te geven kan u dat via het
geëigende formulier "Aanvraag om het internaat te verlaten" ter kennis brengen. Of u kan mailen naar info@tungr.be EN
opvoeders@tungri.be.
De occasionele toelating MOET steeds 24u op voorhand aangevraagd worden en kan pas na goedkeuring van de
beheerder genomen worden!
Al deze toelatingsformulieren kan u terugvinden in de bijlagen of op www.tungri.be/info bij alle inschrijvingsformulieren.
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Betwistingen en klachten
Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting
Men kan enkel tegen definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel in beroep gaan. Het beroep wordt behandeld door een
beroepscommissie.

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 (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van de feiten en van het voorwerp
van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) indienen bij de algemene directeur uiterlijk binnen drie dagen
(zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen en de statutaire verlofdagen niet meegerekend) na de
schriftelijke kennisgeving van de definitieve verwijdering. De ouders doen dit heb best via een aangetekende zending; op
die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.
Tijdens de beroepsprocedure blijf je definitief uitgesloten.

Beroepscommissie
De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept die 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 beroepscommissie hoort de betrokken personen en de intern in kwestie.
De beroepscommissie behandelt het beroep binnen een termijn van drie werkdagen.
De beroepscommissie bevestigt of vernietigt de beslissing. Zij kan de behandeling van het beroep ook gemotiveerd
afwijzen op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdig indienen of het niet voldoen aan vormvereisten.
De algemene directeur verstuurt de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie aangetekend, uiterlijk op de derde
lesdag die volgt op de dag van de beslissing in beroep. De betrokken directeur en beheerder ontvangen hiervan een
afschrift.
Bij de kennisgeving van de beslissing moet de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State worden vermeld (termijn en
modaliteiten).
Binnen het GO! is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing.

Algemene klachtenprocedure
Een klacht?
Ben je niet tevreden over de werking van het internaat rond een bepaald aspect? Of heb je bedenkingen bij een concrete
handeling of beslissing van een personeelslid van het internaat? Dan kun je overwegen om een klacht in te dienen.
In principe kan iedere belanghebbende een dergelijke klacht indienen. Als ouder, grootouder, familielid, burger, e.d. maar
ook als belanghebbende interne van de school zelf kun je dit doen.

Waar kun je met een klacht terecht?
De eerste stap bestaat erin om de klacht rechtstreeks aan de directeur of de beheerder te bezorgen en samen naar een
oplossing te zoeken.
Lukt dit niet en kom je na overleg met de directeur of de beheerder niet tot een akkoord - of gaat de klacht over het
optreden van de directeur of de beheerder zelf - dan kun je vervolgens formeel een klacht indienen bij de algemene
directeur van de scholengroep. Het gaat hier om scholengroep 13.
Contactgegevens:
Algemeen Directeur: Els Willems
Scholengroep 13 Zuid-Limburg
Walstraat 39
3840 Borgloon
Tel: 012 24 24 00
E-mail: info@szl13.be
Website: http://www.scholengroep13.be
Ben je niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling of de oplossing die geboden werd door de algemeen
directeur dan kun je tot slot eventueel een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000
Brussel, telefoonnummer 1700 – gratis, elke werkdag van 9 tot 19 uur of via www.vlaamseombudsdienst.be.
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De afgevaardigd bestuurder van het GO! is enkel bevoegd voor klachten in verband met de administratieve diensten van
het GO!. Voor klachten in verband met een school, internaat of scholengroep kun je terecht bij de betrokken directeur of
algemeen directeur. Heb je vragen over de toepassing van de diverse procedures, dan kun je dit aankaarten via
klachten@g-o.be.

Hoe dien je een klacht in?
Je kunt telefonisch een klacht indienen via een brief of een e-mail (melding@szl13.be). Je kunt eventueel ook een
afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.
De volgende gegevens mogen zeker niet ontbreken bij de klachtmelding:
jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres);
een bondige omschrijving van de melding (feitenrelaas - wat is er precies gebeurd en wanneer);
de naam van de school waar de feiten zich voordeden als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de
scholengroep.

Hoe verloopt de behandeling van een klacht?
Binnen een termijn van 10 kalenderdagen ontvang je in principe een ontvangstmelding.
Indien de klacht niet wordt behandeld omdat deze niet ontvankelijk is conform de bepalingen van het Vlaams
klachtendecreet, zal je daarvan op de hoogte worden gebracht.
Als de klacht wel ontvankelijk is, volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte
gebracht van het resultaat van dit onderzoek.
De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht de betrokken
beheerder, directeur of algemeen directeur heeft bereikt.
Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit evenwel niet dat deze beslissing automatisch wordt
uitgesteld of ingetrokken.

Welke klachten worden niet behandeld?
Volgens het Vlaams klachtendecreet hoeven de volgende klachten niet behandeld te worden:
een klacht die betrekking heeft op feiten waarover reeds eerder een klacht is ingediend en die al behandeld werd;
een klacht die betrekking heeft op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben
plaatsgevonden;
een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure of waarvoor een jurisdictioneel
beroep is ingediend (o.a. Raad van State); een beroepschrift tegen een definitieve uitsluiting (inhoudelijke
aspecten);
een kennelijk ongegronde klacht;
een klacht waarvoor je als klager geen belang kunt aantonen;
een anonieme klacht;
een klacht over het algemeen beleid en de regelgeving van de Vlaamse overheid.
Dien je toch een dergelijke klacht in, dan is de kans zeer groot dat hij zal worden afgewezen en als niet ontvankelijk zal
worden verklaard.

Specifieke procedures
Voor een aantal specifieke klachten kun je terecht bij een welbepaald orgaan of een daartoe bevoegde organisatie of
commissie. Je moet er een afzonderlijke klachtenprocedure volgen.
Voor de betwisting van een definitieve uitsluiting zijn er specifieke administratieve procedures uitgewerkt. Deze
procedures vind je in het internaatreglement en moet je nauwgezet opvolgen en doorlopen (focus op inhoudelijke
aspecten). Klachten over het verloop van dergelijke procedures kan men wel indienen bij de beheerder, directeur of
algemeen directeur van de school of scholengroep (bv. te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling,
onvoldoende informatieverstrekking).
Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kan men indienen bij de Commissie Zorgvuldig
Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat internaten zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten
houden (o.a. eerlijke concurrentie, verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en sponsoring). Meer
informatie vind je via de website www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur.
Voor klachten in verband met discriminatie kun je terecht bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Meer
informatie vind je via www.unia.be.
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Participatie
Participatie in het internaat
We dragen participatie, betrokkenheid en vrije meningsuiting hoog in het vaandel. Elk kind, ongeacht zijn of haar
specifieke kenmerken, kan op zijn/haar wijze participeren. We schatten elke mening naar waarde! Inspraak betekent
echter niet dat iedereen zijn zin kan doen.
In het internaat proberen we de internen zoveel mogelijk te betrekken bij het vastleggen van afspraken over:
vrijetijdsactiviteiten
maaltijden
afspraken inzake kledij
afspraken over het gebruik van GSM, internet, …
…
Dit gebeurd aan de hand van een ideeënbus en de internenraad.
In de ideeënbus kunnen internen hun ideeën/meningen/opmerkingen anoniem deponeren.
De internenraad, wordt door de internen verkozen, en komt 3x per jaar samen. Deze raad kan eveneens
ideeën/meningen/opmerkingen voorstellen.
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Decreet rechtspositie minderjarige
Rechten van de minderjarige
Het Decreet betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp (DRM) werd op 7 mei 2004 goedgekeurd
en is sinds 1 juli 2006 van kracht. Dit decreet is van toepassing op alle betrokken sectoren van de integrale jeugdhulp; het
is dus naar de letter van de wet niet van toepassing op de internaten. Toch verdient het aanbeveling om een aantal
principes van het DRM ook binnen de context van het internaat te hanteren.
Internaten zijn immers volwaardige partners in het opvoedingsproces van kinderen en jongeren. Wie kinderen en jongeren
ondersteunt bij dat opvoedingsproces moet voortdurend keuzes maken. Wanneer wij keuzes maken, stellen wij het belang
van uw kind altijd centraal.
Het DRM geeft ons een aantal handvatten om het belang van alle kinderen en jongeren, los van een
hulpverleningscontext, optimaal te garanderen. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over het recht op privacy en
participatie. Wij hanteren het uitgangspunt van het DRM als bijkomende hefboom voor kwaliteitsvol verblijf en
begeleiding voor uw kind.
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Verzekeringen
Verzekeringen en aansprakelijkheid
De internen zijn verzekerd tijdens alle activiteiten die op, of met, het internaat gedaan worden. Ook zijn de internen
verzekerd op weg van en naar school, tenminste als ze de kortste weg van en naar school nemen.
Voor alle andere zaken dienen de internen hun familiale verzekering aan te spreken.
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Leefregels
Ordemaatregelen
Als je door je gedrag het leven in het internaat bemoeilijkt, zal het internaat je ertoe aanzetten je gedrag te verbeteren en
aan te passen.
De opgave van ons team bestaat er in om de internen de nodige sociale vaardigheden bij te brengen die maximale kansen
bieden om te slagen in de maatschappij. Het internaat is hiervoor een perfecte illustratie van het ervaringsgericht leren.
De opvoeders fungeren als vertrouwenspersoon, vooral voor de internen van hun groep. Anders dan in hun
respectievelijke scholen staan de opvoeders dichter bij de leerlingen. Ondanks alle goede voornemens en goede
verstandhouding kan het toch gebeuren dat bepaalde regels niet voldoende gerespecteerd worden zodat een meer
dwangmatige bijsturing nodig blijkt of meer drastisch moet worden opgetreden om de aankomende volwassenen tot
betere inzichten te brengen.
Orde maatregelen hebben tot doel om dadelijk en effectief in overeenstemming met de huisregels, de orde te herstellen.
Dit kan zowel een conventionele als een niet conventionele maatregel inhouden. Ordemaatregelen worden ofwel door de
opvoeders opgelegd ofwel in samenspraak met de beheerder overeengekomen.
Mogelijke maatregelen zijn:
Een vermaning: volgt onmiddellijk na de vastgestelde feiten en kan gekoppeld worden aan een kort
functioneringsgesprek.
Een straftaak: kan diverse vormen aannemen en is afhankelijk van feiten die werden vastgesteld.
Extra studie: houdt een verlies van ontspanning in en kan een gevolg zijn van niet-conform gedrag tijdens de studie
of van minder goede studieresultaten.
Verbod om aan een bepaalde ontspanningsactiviteit deel te nemen: staat in oorzakelijk verband met de
ontspanningsactiviteit.
Schriftelijke blaam: dit betekend dat in overleg met de beheerder een brief aan de ouders wordt gericht waarbij
een ernstige waarschuwing wordt gegeven omtrent het herhaaldelijk wangedrag van hun zoon/dochter.
Opleggen van nauwgezet regime: in overleg met de opvoeders en beheerder worden bijzondere regels opgesteld
waarin de betrokken intern zich strikt zal moeten houden. Dit is de laatste stap vooraleer wordt overgegaan tot het
nemen van een tuchtmaatregel. De ouders worden zowel over de maatregel als over de eventuele gevolgen bij niet
naleving geïnformeerd.
De genomen maatregel staat steeds in verhouding tot de ernst van de feiten.
Volstaat een ordemaatregel niet, dan kan de beheerder met jou een begeleidingsovereenkomst/gedragscontract sluiten
waarin duidelijk omschreven wordt wat van jou wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als je de afspraken niet nakomt.
Het contract wordt schriftelijk meegedeeld aan je ouders, die de begeleidingsovereenkomst/het gedragscontract
ondertekenen. Het contract heeft een beperkte duur en wordt voortdurend geëvalueerd. Wanneer er door het opleggen
van een ordemaatregel geen verbetering is vast te stellen en de betrokken intern storend gedrag blijft vertonen, wordt
overgegaan tot het nemen van een tuchtmaatregel.
Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend.

Tuchtmaatregelen
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Tuchtmaatregelen
Tuchtmaatregelen worden genomen wanneer je gedrag werkelijk een gevaar of ernstige belemmering vormt voor het
ordentelijk samenleven en/of als je door je agressieve houding de veiligheid en de fysieke of psychische integriteit van
anderen in gevaar brengt en/of wanneer je de verwezenlijking van het opvoedingsproject van het internaat in het gedrang
brengt.
Onderstaande kunnen als dusdanig worden beschouwd:
het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen;
voortdurend pestgedrag vertonen;
storen van de nachtrust;
plegen van vandalisme of diefstal;
bezittingen en/of gebruik van sigaretten, tabak en aanstekers (zonder rokerstoelating) op de internaatcampus en/of
tijdens internaat activiteiten en/of -uitstappen;
alcoholische dranken of drugs e.d.;
filmen (met GSM of andere apparatuur) is in geen enkel geval toegestaan.
Ons internaat hanteert het principe dat een minder ingrijpende maatregel voorafgaat aan een meer ingrijpende maatregel
als de minder ingrijpende maatregel dezelfde remediërende of corrigerende effecten bereikt.
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. Een verwijdering uit het
internaat impliceert niet automatisch een verwijdering uit de school en vice versa.
De tuchtmaatregelen zijn:
Een tijdelijke verwijdering uit het internaat voor een minimale duur van één dag en voor een maximale duur
van 15 opeenvolgende dagen
Deze beslissing wordt genomen door de beheerder.
Zij wordt schriftelijk en 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 uit het internaat
Deze beslissing wordt genomen door de beheerder.
Zij wordt schriftelijk en gemotiveerd betekend aan je ouders.
Tijdens de definitieve verwijdering wordt het kostgeld voor de resterende periode niet aangerekend.
De definitieve verwijdering uit het internaat betekent niet dat je niet aanwezig moet zijn op school.
De definitieve uitsluiting gaat in onmiddellijk na de schriftelijke kennisgeving.
Alleen tegen de definitieve verwijdering als tuchtmaatregel kan in beroep worden gegaan.
Je ouders worden vooraf telefonisch en schriftelijk gemotiveerd op de hoogte gebracht van de genomen tuchtmaatregel.
Leerlingen die definitief geschorst worden op school EN die niet ingeschreven zijn in een school die samenwerkt
met het internaat, moeten het internaat verlaten en worden bijgevolg ook uitgeschreven op internaat!

Regels bij tuchtmaatregelen
Wanneer de beheerder een tuchtmaatregel neemt, respecteert hij/zij in ieder geval de volgende regels:
de intentie tot een tuchtmaatregel wordt schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht.
de betrokken intern en de ouders, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, worden vooraf uitgenodigd
voor een gesprek over de problemen.
elke genomen 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. Bij een definitieve verwijdering wordt schriftelijk verwezen naar de mogelijkheid tot beroep
met overeenkomstige procedure.
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.
er wordt nooit overgegaan tot collectieve verwijderingen. Over elke verwijdering moet individueel beslist worden.
de intern, ouders en hun vertrouwenspersoon hebben recht tot inzage van het tuchtdossier van de intern.
de tuchtstraf moet in verhouding staan tot de ernst van de feiten.
het tuchtdossier en tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van het ene internaat naar het andere internaat, noch
naar de school.
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Bijlagen
(Her)inschrijvingsformulier

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2022-2023
Gegevens van de intern:
Naam + voornaam: ……………………………………………. M / V
Geboorteplaats + datum: ………………………………….. Nationaliteit: ………………………………………..
Rijksregisternummer: …………………………………………
GSM: ………………………………………………………………….
School: ………………………………………………………………. Klas: ……………………………………………………..
Gegevens van de ouders:
Naam + voornaam Vader: ………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboorteplaats + datum: ……………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer: .............................................
Tel/GSM: ……………………………………………………………. E-mail: …………………………………………………....

Naam + voornaam Moeder: ……………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboorteplaats + datum: ……………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer: ...............................................
Tel/GSM: …………………………………………………………….. E-mail: …………………………………………………....
Belangrijke info:
Drager van het ouderlijk gezag: vader / moeder / Voogd
Naam + voornaam voogd: ………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel/GSM: …………………………………………………………….. E-mail: …………………………………………………....

Briefwisseling/e-mail naar: vader / moeder / beiden
Telefoonnummer dringende aangelegenheden: …………………………………………………………………….
IK VERKLAAR OP EER DAT DEZE VERKLARING OPRECHT EN VOLLEDIG INGEVULD IS
Datum + handtekening ouder(s)
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Verklaring van akkoord met het internaatreglement en PPGO!

VERKLARING VAN AKKOORD van het internaatreglement en PPGO 2022-2023

Ik ondergetekende,
................................................................................................................................................................
vader, moeder, voogd van:
................................................................................................................................................................
bevestig hierbij het internaatreglement voor het schooljaar 2022-2023 en het Pedagogisch Project in
papieren versie of via elektronische weg ontvangen te hebben, er kennis van genomen te hebben en er
zicht akkoord mee te verklaren.
Bevestig dat mijn zoon / dochter op zondagavond het internaat zal vervoegen en €350,- betaal
voor 35 opengestelde zondagen van bovenvermeld schooljaar op rekening nr. BE06 0682 3316
8122 met vermelding: zondag + naam.
Bevestig dat mijn zoon / dochter op zondagavond het internaat niet zal vervoegen.
Handtekening ouders(s)

Handtekening intern
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Toelating deelname aan internaatsactiviteiten schooljaar 2022-2023

TOELATING deelname aan internaatsactiviteiten 2022-2023
Omdat ook ontspanningsmomenten moeten ingebouwd worden organiseren we gedurende het
schooljaar, op avonden of op woensdagnamiddag, verschillende activiteiten waarbij de internen onder
begeleiding en toezicht van de opvoeders staan.
Opdat uw zoon/dochter hieraan zou kunnen deelnemen is vanwege de internaatverzekering
voorgeschreven dat de ouders/voogd hiervoor een toelating dienen te geven.
Om deze redenen vragen we u dan ook om onderstaande gegevens eigenhandig in te vullen en te
ondertekenen.
Ik, ondergetekende …………………………………………………………………………………………..……………………
vader, moeder, voogd van: ……………………………………………………………………………………………………..
verleen hierbij de toelating aan mijn zoon/dochter om deel te nemen aan de woensdagnamiddag
activiteiten.
MIJN ZOON / DOCHTER KAN / KAN NIET ZWEMMEN
Handtekening ouder(s)

Handtekening beheerder
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Medische fiche 2022-2023

MEDISCHE FICHE 2022-2023
Gelieve deze fiche zo correct mogelijk in te vullen. De informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt enkel ingezien door opvoeders of
paramedici!

Naam intern: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Bloedgroep en resusfactor: ………………………………………..
Contactgegevens (naam + tel): …………………………………………………………………………………………………………
Contactgegevens bij afwezigheid (naam + tel): …………………………………………………………………………………
Huisarts (naam + tel): ……………………………………………………………………………………………………………………….
Mag uw kind deelnemen aan:
sport: ja / neen
spel: ja / neen
zwemmen: ja / neen
Neemt uw kind medicatie: ja / neen

Zo ja welke: .........................................................................

Heeft uw kind:
Astma: ja / neen
Suikerziekte: ja / neen
ADHD: ja / neen
ASS: ja / neen
Epilepsie: ja / neen
Hartaandoening: ja / neen
Huidaandoening: ja / neen
Hooikoorts: ja / neen
Spraakstoornissen: ja / neen
Gezichtsstoornissen: ja / neen
Gehoorstoornissen: ja / neen
Andere: .......................................
Allergieën:
……………………………………………………………………………………………………………………………................................
Andere inlichtingen, opmerkingen of aandachtspunten (vlug moe, bedplassen, slaapwandelen, gevoelig
voor de zon, …):
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
Handtekening ouder(s)
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Attesten “toezicht op inname medicatie”

TOEDIENEN van medicatie 2022-2023

Beste ouder(s),
In het internaat wordt geen medicatie toegediend.
De laatste jaren wordt ons steeds meer gevraagd om toe te zien op de inname van medicatie op
internaat.
Graag hadden we hierover de volgende afspraken gemaakt:
wanneer uw zoon/dochter chronische medicatie moet nemen vragen we u om onderstaand attest
door de behandelende arts te laten invullen.
wanneer uw zoon/dochter tijdelijk medicatie moet nemen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een
infectie, volstaat een verklaring van de ouders.
het internaatteam kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die uw kind
ondervindt na het innemen van deze medicatie.
Bij twijfels of vragen vanuit het internaat kan het nodig zijn dat we contact opnemen met je huisarts.
Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan het internaat
Naam intern: ...........................................................................................
Naam medicatie: ………………………………………………………
Dosis: …………………………………………………….
Wijze van bewaren: ………………………………………………………
Mogelijke bijwerkingen: ………………………………………………………
Periode van inname: van .................. tot ………………
Wijze van inname: ………………………………………………………
Tijdstip van inname op internaat: ……………………………………………..
Naam medicatie: ………………………………………………………
Dosis: …………………………………………………….
Wijze van bewaren: ………………………………………………………
Mogelijke bijwerkingen: ………………………………………………………
Periode van inname: van .................. tot ………………
Wijze van inname: ………………………………………………………
Tijdstip van inname op internaat: ……………………………………………..

Stempel en handtekening arts

Handtekening ouder(s)
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Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal

PRIVACYWETGEVING en gebruik van beeldmateriaal 2022-2023
Beste ouder(s),
Het kan gebeuren dat het internaat of een tv-ploeg foto’s, video- of televisieopnames van internen
maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze
website/sociale media en we illustreren er onze publicaties mee. Door dit document te ondertekenen,
geeft u hiervoor toestemming.
Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen, dan
geven we daar gevolg aan overeenkomstig de privacywet.
Toestemming tot het maken / publiceren van beeldmateriaal

Ik, ondergetekende ...............................................................................................................
vader, moeder, voogd van .....................................................................................................
geef hierbij de toestemming / geen toestemming aan Internaat Tungri om foto's en video's van
mijn zoon / dochter te maken voor reclamedoeleinden van Internaat Tungri.
geef hierbij de toestemming / geen toestemming aan Internaat Tungri om foto's en video's van
mijn zoon / dochter te publiceren voor reclamedoeleinden van Internaat Tungri.
Handtekening ouder(s)
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Verbintenis Betaling Kostgeld Schooljaar 2022-2023

VERBINTENIS Betaling Kostgeld 2022-2023

De ondergetekende(n), vader, moeder, voogd of persoon aan wie het kind is toevertrouwd:
Naam + voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Verbind(en)t er zich hoofdelijk toe om alle kosten voor het verblijf van hun zoon/dochter,
toevertrouwd kind:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Als volgt te betalen:
Voor het hele schooljaar 2022-2023
Voor het begin van elk trimester van het schooljaar 2022-2023
Voor het begin van elke maand van het schooljaar 2022-2023

De factuur mag gestuurd worden naar e-mail adres: .................................................................
Datum: ..................................

Handtekening ouder(s)

Handtekening beheerder
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Toelating om het internaat te verlaten schooljaar 2022-2023

TOELATING om het internaat te verlaten 2022-2023
Indien u om persoonlijke redenen aan uw zoon/dochter toelating wenst te geven om het internaat te
verlaten, kan u dat doen door eigenhandig onderstaande gegevens in te vullen en te ondertekenen.
Deze toelating kan occasioneel zijn (bv. doktersbezoek) of een permanent karakter hebben (bv. elke
woensdagnamiddag naar huis). Ook dit moet u uitdrukkelijk vermelden.
Ik, ondergetekende
..........................................................................................................................................................
vader, moeder, voogd van
..........................................................................................................................................................
geef hierbij de toelating om het internaat te verlaten op .....................................................................
occasionele toelating (datum): .............................................................
permanente toelating
Vertrek uit internaat / school
Terugkomst in het internaat: .......................................................................
Door het verlenen van deze toelating neemt de ondertekenaar bij gebeurlijke ongevallen of misbruiken,
alle verantwoordelijkheid op zich en acht derhalve de personeelsleden van het internaat niet
verantwoordelijk, waartegen hij/zij, in voorkomend geval, van alle verhaal afzien.

Datum: .............................................
Handtekening ouder(s)

Handtekening beheerder
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Permanente toelating +16 schooljaar 2022-2023

PERMANENTE TOELATING +16 jaar 2022-2023
Aan de internen, die de ouderdom van 16 jaar hebben bereikt en/of die in het 4de jaar van het
secundair onderwijs zitten, kan door de ouders een permanente toelating worden verleend om op
woensdagnamiddag tussen 13u30 en 17u het internaat te verlaten.
Tijdens deze periode dient de intern zich te houden aan volgende regels:
1. Geen gebruik maken van eender welk vervoermiddel tenzij hiervoor door de ouders expliciet de
toelating werd gegeven.
2. Geen alcoholische dranken gebruiken.
Bij eventuele misbruiken behoudt de beheerder of zijn gevolmachtigde het recht om deze toelating
geheel of gedeeltelijk in te trekken.
Door het verlenen van deze toelating neemt de ondertekenaar bij gebeurlijke ongevallen of misbruiken,
alle verantwoordelijkheid op zich en acht derhalve de personeelsleden van het internaat niet
verantwoordelijk waartegen hij/zij, in voorkomend geval, van alle verhaal zal afzien.
Ik, ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………………..
vader, moeder, voogd van: …………………………………………………………………………………………………….
geboren op …… /……. /…….
geef hierbij de permanente toelating om op woensdagnamiddag het internaat tijdens de vastgestelde
uren te verlaten.

Datum: ................................
Handtekening ouder(s)

Handtekening beheerder
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Permanente toelating +17 schooljaar 2022-2023

PERMANENTE TOELATING +17 jaar 2022-2023
Aan de internen, die de ouderdom van 17 jaar hebben bereikt en/of die in het 5de jaar van het
secundair onderwijs zitten, kan door de ouders een permanente toelating worden verleend om op
dinsdagavond (tussen 18u en 21u) en op woensdagnamiddag (tussen 13u30 en 17u) het internaat te
verlaten.
Tijdens deze periode dient de intern zich te houden aan volgende regels:
1. Geen gebruik maken van eender welk vervoermiddel tenzij hiervoor door de ouders expliciet de
toelating werd gegeven.
2. Geen alcoholische dranken gebruiken.
Bij eventuele misbruiken behoudt de beheerder of zijn gevolmachtigde het recht om deze toelating
geheel of gedeeltelijk in te trekken.
Door het verlenen van deze toelating neemt de ondertekenaar bij gebeurlijke ongevallen of misbruiken,
alle verantwoordelijkheid op zich en acht derhalve de personeelsleden van het internaat niet
verantwoordelijk, waartegen hij/zij, in voorkomend geval, van alle verhaal zal afzien.
Ik, ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………………..
vader, moeder, voogd van ……………………………………………………………………………………………………..
geboren op …… /…… /……
geef hierbij de permanente toelating om op dinsdagavond en woensdagnamiddag het internaat tijdens
de vastgestelde uren te verlaten.

Datum:...............................
Handtekening ouder(s)

Handtekening beheerder
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Permanente toelating +18 schooljaar 2022-2023

PERMANENTE TOELATING +18 JAAR 2022-2023

Aan de internen, die de ouderdom van 18 jaar hebben bereikt en/of die in het 6de jaar van het
secundair onderwijs zitten, kan door de ouders een permanente toelating worden verleend om
dagelijks (tussen 18u een 21u45) en woensdagnamiddag (tussen 13u30 en 17u) vrij over hun tijd te
beschikken.
Indien ze in het bezit zijn van een voertuig mogen ze evenwel geen minderjarigen meenemen, tenzij
hiervoor door de ouders van de betrokken intern uitdrukkelijk toelating wordt gegeven. Het overmatig
gebruik van alcoholische dranken is eveneens verboden.
Bij eventuele misbruiken behoudt de beheerder of zijn gevolmachtigde het recht om deze toelating
geheel of gedeeltelijk in te trekken.
Door het verlenen van deze toelating neemt de ondertekenaar bij gebeurlijke ongevallen of misbruiken,
alle verantwoordelijkheid op zich en acht derhalve de personeelsleden van het internaat niet
verantwoordelijk, waartegen hij/zij, voorkomen geval, van alle verhaal zal afzien.
Ik, ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………………..
vader, moeder, voogd van ………………………………………………………………………………………………………
geboren op …… /…… /……
geef hierbij de permanente toelating om elke avond en op woensdagnamiddag het internaat tijdens de
vastgestelde uren te verlaten.

Datum: ..........................................
Handtekening ouder(s)

Handtekening beheerder
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Beslissingsrecht +18 jaar schooljaar 2022-2023

BESLISSINGSRECHT +18 JAAR 2022-2023
Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar voorziet het internaat verschillende mogelijkheden om die
jongeren te leren omgaan met zelfstandigheid. De draagwijdte daarvan moet echter mede bepaald
worden door diegenen die de ouderlijke macht blijven uitoefenen.

De Belgische wetgeving bepaalt dat de meerderjarigheid ingaat wanneer men de leeftijd van 18 jaar
heeft bereikt. Dit betekent echter niet dat ouders geen zeggenschap meer over hun kinderen kunnen
blijven uitoefenen. Zolang ze bij de ouders inwonen, blijven zij verantwoordelijkheid dragen voor de
daden die de meerderjarige stelt. Om deze redenen gaan we er dus principieel vanuit dat de vrijheden
die het internaat biedt slechts kunnen worden toegestaan als diegene die de ouderlijke macht uitoefent
hiervoor de toelating geeft. Mits uitdrukkelijk ter kennis wordt gegeven dat de +18 jarige hierover zelf
mag beslissen, kan hiervan worden afgeweken.
Deze machtiging kan gegeven worden door dit document eigenhandig in te vullen en voor akkoord te
ondertekenen.
Ik, ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………………
verleen hierbij aan mijn zoon/dochter …………………………………………………………………………………
geboren op …… /…… /…….
de volledige bevoegdheid om de toelating voor +18 jarigen en de toelating om het internaat te verlaten
zelf in te vullen of te ondertekenen. Het internaat zal in voorkomend geval de ouders niet op de hoogte
stellen wanneer hun zoon/dochter omwille van een zelf gegeven toelating om het internaat te verlaten
niet op het internaat aanwezig is. Dit geldt eveneens voor een eventuele afwezigheid op zondagavond.
Bij gebeurlijke ongevallen of onregelmatigheden tijdens dergelijke afwezigheid kan het
internaatspersoneel niet verantwoordelijk worden gesteld en zie ik af van alle verhaal.
Datum: ...................................
Handtekening ouder(s)

Handtekening beheerder
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Toelating van bestuurder schooljaar 2022-2023

TOELATING van bestuurder om iemand mee te vervoeren 2022-2023

Indien u om persoonlijke redenen aan uw zoon/dochter toelating wenst te geven om een andere intern
als passagier mee te laten rijden in zijn/haar wagen, kan u dat doen door eigenhandig onderstaande
gegevens in te vullen en te ondertekenen.
Deze toelating kan occasioneel zijn of een permanent karakter hebben.
Ik, ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………………..
vader, moeder, voogd van ……………………………………………………………………………………………………..
geef hierbij de toelating aan mijn zoon/dochter om volgende intern(en)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
mee te vervoeren als passagier van en naar het internaat.
Occasionele toelating (datum): …………………………………..
Permanente toelating
Door het verlenen van deze toelating neemt de ondertekenaar bij gebeurlijke ongevallen of misbruiken,
alle verantwoordelijk op zich en acht derhalve de personeelsleden van het internaat niet
verantwoordelijk, waartegen hij/zij, in voorkomend geval, van alle verhaal afzien.
Datum: ..................................
Handtekening ouder(s)

Handtekening beheerder
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Toelating meerijden met wagen schooljaar 2022-2023

TOELATING meerijden met wagen 2022-2023
Indien u om persoonlijke redenen aan uw zoon/dochter toelating wenst te geven om mee te rijden met
een wagen van een andere intern, kan u dat doen door eigenhandig onderstaande gegevens in te vullen
en te ondertekenen.
Deze toelating kan occasioneel zijn of een permanent karakter hebben.
Ik, ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………………..
vader, moeder, voogd van ……………………………………………………………………………………………………..
geef hierbij de toelating aan mijn zoon/dochter om mee te rijden met volgende intern(en)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Occasionele toelating (datum): ………………………………………..
Permanente toelating
Door het verlenen van deze toelating neemt de ondertekenaar bij gebeurlijke ongevallen of misbruiken,
alle verantwoordelijkheid op zich en acht derhalve de personeelsleden van het internaat niet
verantwoordelijk, waartegen hij/zij, in voorkomend geval, van alle verhaal zal afzien.

Datum: ..................................
Handtekening ouder(s)

Handtekening beheerder
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Attest verlaten van het internaat schooljaar 2022-2023

ATTEST "Het verlaten van het internaat" 2022-2023

Ondergetekende, ……………………………………………………………………………………………………………………
vader, moeder, voogd van ……………………………………………………………………………………………………..
bevestigd bij dit schrijven dat zijn/haar zoon/dochter
uitgeschreven wordt uit het internaat op ……. /……. /……. omwille van …………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zoals de huisregels beschrijven, zal bij een vervroegde uitschrijving de reservatiekost van €250,-,
ingehouden worden.
De uitschrijving is pas definitief nadat de kamer volledig ontruimd is. Pas na controle van de ontruimde
kamer, wordt het ondertekende attest “Het verlaten van het internaat” aanvaard door de beheerder.
Tot die datum dient het kostgeld betaald te worden.
Gelieve enkele minuten vrij te maken om de tevredenheidsenquête in te vullen.
Alvast Bedankt!

Datum: ....................................
Handtekening ouder(s)

Handtekening beheerder
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Tevredenheidsenquête schooljaar 2022-2023
TEVREDENHEIDSENQUETE 2021-2022
(Omcirkel jouw keuze)

1) De kamers voldoen aan het huidige comfort.
Onvoldoende

matig

voldoende

goed

uitstekend

goed

uitstekend

2) Er is voldoende rust/slaap op internaat.
Onvoldoende

matig

voldoende

3) De maaltijden die bereid worden in onze internaatskeuken zijn lekker.
Onvoldoende

matig

voldoende

goed

uitstekend

4) Bij de maaltijden wordt er voldoende rekening gehouden met allergieën, met vegetariërs en
maaltijden conform religies.
Onvoldoende

matig

voldoende

goed

uitstekend

5) De maaltijden die bereid worden in onze internaatskeuken zijn gezond.
Onvoldoende

matig

voldoende

goed

uitstekend

6) Er is voldoende tijd voor het studeren tijdens de studie.
Onvoldoende

matig

voldoende

goed

uitstekend

voldoende

goed

uitstekend

voldoende

goed

uitstekend

7) Er is voldoende begeleiding tijdens de studie.
Onvoldoende

matig

8) Er heerst stilte tijdens de studie.
Onvoldoende

matig

9) Er is voldoende aanbod aan games/gezelschapsspelen/strips/boeken tijdens de ontspanning.
Onvoldoende

matig

voldoende

goed

uitstekend

10) Er zijn voldoende leeftijdsgebonden ontspanningsactiviteiten op woensdagnamiddag.
Onvoldoende

matig

voldoende

goed

uitstekend

Indien u bij vraag 1 onvoldoende of matig hebt geantwoord, graag uw op- en/of aanmerkingen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...............................................................................
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