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Voorwoord

Welkom
Aan alle nieuwe internen van harte welkom op ons internaat. We hopen dat je het hier fijn zal
vinden en dat je je vlug thuis voelt. Ook welkom aan allen die al met het internaat vertrouwd
zijn.
Deze Wegwijzer - zo noemen we ons internaatreglement – wil je helpen om in de beste
voorwaarden samen te leven met medeleerlingen en opvoeders. Het leven op het internaat
kan hierdoor aangenamer zijn voor iedereen. We verwachten van jou dat je deze Wegwijzer
goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.
Als je het moeilijk hebt met bepaalde regels en afspraken, aarzel dan niet om in gesprek te
gaan met de internaatbeheerder of de opvoeders. Je zal zeker mensen vinden die naar je
willen luisteren.

Tenslotte willen we erop wijzen dat de wegwijzer van de school ook geldig is op het internaat.
Deze wegwijzer van het internaat is een aanvulling op de wegwijzer van school.

Begeleiding en opvoeding

We hopen dat je je, tijdens je verblijf op ons internaat, maximaal kan ontwikkelen. Daarbij
willen we je op alle vlak ondersteunen.
Samen met je ouders willen we aan je opvoeding werken en je begeleiden in je studies.
Je ouders mogen op maandagmorgen meekomen naar het internaat. De beheerder is
aanwezig om je te verwelkomen. Die staat ook klaar om te luisteren en hulp te bieden bij
bezorgdheden of vragen.
Je resultaten worden van nabij opgevolgd en de begeleiding kan, indien nodig, bijgestuurd
worden.
De beheerder is ook aanwezig op alle oudercontacten.
Jij of je ouders mogen altijd een mailtje sturen naar de beheerder. Dat kan via interne
berichten of naar: katrien.vandenabeele@mmikortemark.be.
Tijdens de openingsuren zijn we ook telefonisch te bereiken op het nummer: 051/57 59 20
en 0472/12 20 32.

5

Dagindeling

07.10 u.:

opstaan

07.30 u.:

ontbijt

07.50 u.:

tanden poetsen, kamer opruimen en boekentas klaarmaken of nakijken

08.30 u.:

iedereen naar school

16.05 u.:

versnapering en korte ontspanning

16.45 u.:

studietijd

18.10 u.:

start avondmaal

19.00 u.:

2de deel studie op de kamer

19.45 u.:

ontspanning

20.45 u.:

1ste graad en 3de jaar naar kamer + stilte op de gangen

21.15 u.:

4de jaar naar kamer

21.30 u.:

1ste graad en 3de jaar licht uit

22.00 u.:

3de graad en 7de jaar naar kamer

Lagere school
18.10 u.:
19.00 u.:
19.45 u.:
20.45 u.:
21.00 u.:

avondmaal
ontspanning met B-stroom
aansluiten bij ontspanning voor alle internen
naar kamer en klaarmaken om te slapen
lichten uit

Woensdagnamiddag
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13.15 u.:

kamermoment

14.30 u.:

ontspanning/ niet betalende activiteiten zijn verplicht voor alle internen van
de lagere school en van de 1ste en 3 de jaars

16.30 u.:

vieruurtje

17.15 u.:

studie

18.30 u.:

avondmaal

19.15 u.:

ontspanning: film/Den overkant of boven

Lagere school
13.15 u.:
14.30 u.:
17.15 u.:
18.15 u.:
19.15 u.:

internaat (op eigen kamer of in living)
aansluiten bij de andere internen tot aan de studie
studie
avondmaal
aansluiten bij de andere internen

Dagindeling tijdens de examenperiodes
Tijdens de examens wordt er elke namiddag studie voorzien bij het internaat.
Internen van 1ste en 2de graad volgen verplicht studie in de studiezaal tot aan het
avondmaal; internen van de 3de graad kunnen op de kamer studeren.
Ook op woensdagnamiddag geldt de uurregeling van de andere dagen.

7

Algemeen

1. Houding
Tijdens je verblijf op het internaat heb je voornamelijk te maken met je
internaatopvoed(st)ers, je medeleerlingen en de mensen van het onderhoudsteam.
Tegen al die mensen ben je voornaam en beleefd.
Verder neem je een correcte houding aan tegen de directie, leerkrachten of andere mensen
waarmee je tijdens de internaattijd kan te maken hebben. Ten opzichte van je mede-internen
moet je steeds een bepaalde afstand houden zodat anderen niet gestoord worden door die
intimiteiten. (betreft: knuffelen, strelen, kussen, enz. …)
Bij een uitstap of een activiteit buiten het internaat, denk je er steeds aan dat mensen een
groep vlugger opmerken dan een individu en dat je dus extra op je gedrag en taal moet letten.

2. Taalgebruik
Wij verwachten van alle internen een voorname taal en fijne omgangsvormen.
3. Kledij
Op het internaat is sportieve kledij toegelaten op voorwaarde dat die verzorgd is.
Tijdens de maaltijden ben je altijd deftig gekleed: (geen korte short of rok, geen nachtkledij,
geen onderhemdjes en niet op blote voeten of kousen)
Extravagante of typische vrijetijds- en strandkledij (zoals al te blote of korte T-shirtjes, topjes,
minirokjes en –broekjes enz. …) houd je voor thuis.
Zolang je samen met externen bent, gelden de voorschriften van het schoolreglement.

4. Roken, alcohol en andere genotsmiddelen
Roken is ook op het internaat verboden. Wie dus betrapt wordt op roken of op het in bezit
zijn van rookgerief, zal zwaar gesanctioneerd worden. Wanneer je kamer ruikt naar sigaretten,
veronderstellen we dat je gerookt hebt.
Gebruik van e-sigaret en aanverwanten wordt ook als roken beschouwd en is dus ook
verboden.
Bij de eerste vaststelling volgt een tijdelijke uitsluiting van het internaat en de tweede keer
krijg je een definitieve uitsluiting voor de rest van het schooljaar.
Aanstekers, lucifers, waterpijpen en sigaretten worden niet toegestaan op de kamer. Rokers
kunnen op maandag alle rookgerief afgeven en het de vrijdag komen terughalen.
Als we bij kamercontrole dergelijke zaken vinden, worden ze in bewaring genomen. Hetzelfde
geldt voor wierookstokjes, kaarsen e.d. meer.
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Smartdrinks van om het even welk merk en niet-alcoholische bieren en aperitieven, zijn op
het internaat verboden. Deze dranken worden in beslag genomen.
Lege verpakkingen van niet toegestane producten mogen ook niet op de kamer staan, zelfs
niet als opsmuk.
Internen die alcohol gebruiken tijdens het verblijf op het internaat of die onder invloed
toekomen, zullen gesanctioneerd worden.
Hetzelfde geldt ook voor het bezitten, gebruiken of dealen van drugs en/of andere
verdovende of stimulerende middelen.

5. Kauwgom
Kauwgom is verboden op het internaat.

6. Zorg voor materiaal
Je draagt zorg voor je persoonlijk en voor het gemeenschappelijk materiaal. Als je merkt dat
iets gebroken is of als je zelf iets breekt, kom je dat onmiddellijk en eerlijk melden. Naargelang
de situatie en de toestand van het gebroken voorwerp, zal je er al of niet voor moeten betalen.

7. GSM - gebruik en -bezit
Het gebruik van GSM kan op het internaat onder bepaalde voorwaarden.

•

Internen gebruiken geen GSM in de studiezaal.

•

Ook in de refter is het gebruik van de GSM en multimedia-toestellen
verboden . Je toestel blijft tot na de maaltijd in het mandje. Wie toch met
een GSM e.d. bezig is, geeft het toestel in bewaring.

•

Na slaaptijd mag je geen oproep of berichten ontvangen. Dat stoort de rust
van de buren en je eigen nachtrust. Het toestel wordt dus uitgeschakeld.

•

Internen van de lagere school geven elke avond hun GSM/laptop/i-pad… af;
anderen doen dat op vraag van de ouders.
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8. Gebruik van laptop en andere multimedia:

Internen kunnen, via hun leerlingencode, toegang bekomen tot het beveiligde wifi-netwerk
van de school.
Printen kan met gebruik van de leerlingenkaart .
Het is verboden om zonder toestemming van de persoon in kwestie ongewild foto’s, filmpjes
en documenten te verspreiden of op het internet te plaatsen. Als je eigen foto’s of
documenten verspreidt of op het online plaatst, doe je dit op eigen risico. Wij willen je ervan
bewust maken dat je eenmaal je iets verspreidde op het internet je er totaal geen controle
meer over hebt. Wees voorzichtig en bescherm je eigen privacy maar ook die van de anderen.
Wij dulden ook geen cyberpesten!

Net zoals bij het gsm-gebruik, willen wij een paar concrete afspraken maken.
•
•

Bij slaaptijd moet de laptop volledig worden afgesloten.
De laptop mag tijdens de studieperiode enkel gebruikt worden voor schoolse
taken.

Indien wij ondervinden dat er toch misbruik gemaakt wordt, kan de laptop voor een beperkte
tijd in beslag genomen worden.

9. Douche
Op ons internaat hebben we 7 douches voor meisjes en 3 voor jongens. Omdat iedereen
dagelijks de kans zou krijgen om te douchen, wordt een lijst opgesteld. Per persoon wordt 15
min. voorzien. Je houdt je aan deze uurregeling. Als je te laat komt, ben je je beurt kwijt.
Je gebruikt de douche die jou toegewezen werd. Wisselen van douche kan enkel met
medeweten van de opvoeders.
Wij verwachten dat je na het douchen de douche proper maakt zodat het aangenaam is voor
de gebruiker na jou. Meisjes komen niet in de jongensdouches en jongens komen niet in de
meisjesdouches.
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Privacy
1. Camerabewaking
Alle gangen zijn voorzien van camerabewaking.
De camerabeelden worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan voor de controle van de
rust, privacy en veiligheid op het internaat.

2. Foto- en video opnamen op het internaat
Het internaat maakt, tijdens verschillende evenementen foto's en video-opnames van de
internen. 'Voor gerichte foto's hebben we volgens art. 5 van de privacywet uw toestemming
nodig. Het gaat om niet-geposeerde, spontane foto's, sfeerbeelden, geposeerde individuele
foto's en geposeerde groepsfoto’s.
Deze opnamen gebruiken we voor onze schoolwebsite, het fotoalbum in de beveiligde
omgeving van ‘Smartschool’ en we illustreren er onze publicaties mee.
Op het infoformulier van de school gaf u al dan niet uw akkoord om foto’s van uw
dochter/zoon te publiceren. Op het internaat houden wij ook met die keuze rekening.

3. Foto- en video opnamen van personeel
Het verspreiden van foto’s of video’s van personeel via om het even welk kanaal, kan slechts
na uitdrukkelijke toestemming van het betrokken personeelslid. Wie zonder toestemming
foto’s op sociale media plaatst of op een andere manier verspreidt, is strafbaar.
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Kamers

Elke intern heeft zijn eigen kamer en is dan ook verantwoordelijk voor wat daar gebeurt.

1. Inrichting
Bij de inrichting van je kamer mag er niets op het meubilair of op de muur aangebracht
worden. Posters e.d. mag je enkel ophangen op het voorziene prikbord en houten latje aan
de muur.
De meubels mogen, op vraag van de brandweer en dus in het belang van je eigen veiligheid,
niet verplaatst worden. Eventuele evacuatie kan het vlotst gebeuren als het meubilair op elke
kamer op dezelfde plaatst staat.
2. Orde en netheid
Elke intern moet zelf instaan voor het onderhoud van zijn/haar kamer. Je ruimt elke dag je
kamer op. Je maakt je bed op of legt het open. Je kamer wordt elke dag, door de
opvoed(st)ers, gecontroleerd en als je kamer volledig in orde is, krijg je een bonuspunt.
Vier bonuspunten kunnen, tot net voor de examenperiode, ingeruild worden voor een half
uur extra ontspanning, acht bonuspunten voor een gratis lolly en 12 voor een zakje snoep.
Op donderdagavond poetst iedereen tussen 19.30 u. en 20.00 u. zijn kamer en worden de
vuilbakken leeggemaakt. Je zorgt zelf voor een stofdoek en een doek en product om je lavabo
en spiegel te kuisen. Wie niet klaar is als de ontspanning begint, werkt verder tot de kamer
proper is.
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Je vloerbekleding op de kamers is geboend.
Voor het dweilen van de vloer, krijg je product en materiaal van het internaat.
Voor het meubilair, de lavabo en spiegel volstaat een allesreiniger.

Op vrijdag worden alle kamers, door de opvoed(st)ers, gecontroleerd op orde en netheid.
Volgende zaken moeten zeker in orde zijn: vuilnisemmer geledigd, vensters gesloten maar
gordijnen en roosters in de binnenkamers geopend, alles netjes opgeruimd en afgestoft, bed
netjes opgemaakt.
Is je kamer te slordig of zijn bepaalde zaken niet in orde dan doe je dat op maandagavond
tijdens de ontspanning.

3. Sleutels
Geen enkele kamer kan, omwille van de veiligheid, gesloten worden aan de binnenkant. Bij
het verlaten van de kamer, sluit je je deur en hang je de sleutel op het daarvoor voorziene
bord.
Wie zijn sleutel verliest, betaalt 25 euro om die te laten bijmaken.
Daar iedereen een eigen sleutel van zijn kamer heeft, willen wij er nog eens extra op wijzen
dat jullie de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de zorg van al uw eigen materiaal.
De school en het internaat kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel
verlies.

4. Veiligheid
Om ieders veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, moeten de risico’s tot een
minimum beperkt worden. Elektrische verwarmingstoestellen zijn verboden op het internaat.
Verder mogen er geen kaarsen, wierookstokjes enz. gebruikt of gevonden worden op je
kamer. Waar vuur is, kan er brand ontstaan.
Jaarlijks worden een aantal brandoefeningen gehouden zodat de internen weten wat ze, in
geval van nood, moeten doen.
De internen worden verplicht deel te nemen aan alle oefeningen. Daarbij verwachten we van
iedereen inzet en discipline.
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5. Kamerbezoek
Je gaat nooit op de kamer van een ander, tenzij je toestemming krijgt van de opvoeders.
Omwille van privacy, klop je eerst aan en open je pas de deur nadat je toelating krijgt.
Wie geen toestemming kreeg en toch op de kamer van een andere intern betrapt wordt, kan
strafstudie van het internaat krijgen of zal eventueel moeten verhuizen van gang.

Pestgedrag, geweld en ongewenst seksueel gedrag
Pestgedrag, geweld en ongewenst seksueel gedrag hebben een heel negatieve invloed op het
welbevinden van de internen en op de groepssfeer.
Wij tolereren dan ook geen enkele vorm van vijandig of pestgedrag.
Als je getuige bent van pestgedrag, hopen we dat je dat durft te melden. Je mag het zelf
komen zeggen of vragen dat je ouders je spreekbuis zijn.
Ook de gepeste persoon moet niet bang zijn om het zelf of door de ouders laten melden aan
een opvoed(st)er op het internaat.
Als je vijandig gedrag stelt, zullen we onmiddellijk tussenkomen. Je ouders worden ingelicht
en er volgt een sanctie.

Studie en studiebegeleiding

Tussen 16.45 u. en 18.10 u. is er verplichte studie voor iedereen van het secundair.
Internen van de eerste en tweede graad studeren in de studiezaal.
De derde graad mag op de kamer studeren tenzij anders beslist.
Tussen 19.00 u. en 19.45 u. is er het tweede deel studie voor alle leerlingen van de 1ste graad
A-stroom en voor de volledige 2de en 3de graad. Internen van de lagere school en de 1ste
graad B-stroom en 3de jaars krijgen een afzonderlijke begeleiding.
Op dat moment studeert iedereen op de kamer. De 1ste en 2de graad studeert dan wel met
de deuren open.
Wie zich niet kan of wil concentreren op dat moment, zal verplicht worden om in de studiezaal
te gaan studeren.
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Internen worden begeleid bij het maken van een planning en kunnen ook hulp vragen bij het
maken van een samenvatting maar er kan niet verwacht worden dat we bij alles uitleg kunnen
geven. De studiebegeleider controleert als je alle taken gemaakt hebt dus zorg je dat je die
steeds bij hebt.
’s Morgens zorg je dat je al gerief bijhebt voor de studie.
Op woensdag is er studie van 17.15 u tot 18.30 u..
Tijdens de toetsenperiodes is er verplichte studie in de namiddag. Dan geldt een aangepaste
studieregeling die net voor de examenperiode meegedeeld wordt.
Tijdens de toetsenperiodes wordt door de opvoedsters geen studiebegeleiding of uitleg meer
gegeven.
Resultaten worden opgevolgd en, in samenspraak met de klassenraad, kan beslist worden dat
een bepaalde intern beter in de studiezaal, onder toezicht, studeert.
De resultaten worden in team besproken en het begeleidingsplan kan aangepast worden. De
beheerder is aanwezig op alle oudercontacten.

Rust

Er wordt verwacht dat het vanaf 21.00 u. volledig stil is op de gangen. Om 20.45 u. wordt de
living gesloten en kunnen de internen, die nog niet naar hun kamer moeten, naar Den
Overkant om daar verder ontspanning te nemen.
Op het internaat vragen we ook om zacht schoeisel of pantoffels te dragen omwille van de
rust.
Alle radio’s worden ten laatste om 22.00 uur uitgedaan. Radio’s e.a. die op om het even welk
moment storend werken, kunnen voor een tijdje in bewaring genomen worden.
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Ontspanning

De ontspanningstijd loopt voor:
- 1ste graad en 3de jaar van 19.45 u. tot 20.45 u.,
- voor het 4de jaar tot 21.15 u.
- en voor de 3de graad en 7de jaar tot 22.00 u.
Op donderdag wordt er eerst gekuist en wordt de ontspanning een kwartier
opgeschoven.
Internen van de 1ste graad, die niet op hun eigen kamer blijven, gaan verplicht mee naar Den
overkant of naar een ontspanningszaal of nemen deel aan de activiteit.
Internen van de 2de en 3de graad kunnen naast bovenstaande keuzes ook kiezen om tot 20.45
u. in de living op het internaat te blijven en daarna kunnen ze mee naar Den Overkant (m.u.v.
3de jaar.
Op het internaat moet het volledig rustig zijn zodat internen, die dat wensen, nog kunnen
studeren of slapen.
Tijdens de ontspanning kunnen gezelschapsspelletjes gebruikt worden van het internaat en is
er mogelijkheid om stripverhalen te ontlenen.
Voor stripverhalen en spelletjes die niet teruggebracht worden of beschadigd worden, zal een
vergoeding gevraagd worden.

Let op:
•
•

Sociale netwerksites en spelletjessites kunnen enkel tijdens de
ontspanning gebruikt worden. Daarbuiten worden die door een filter
geblokkeerd.
Het ICT protocol van de school blijft gelden.
Dit kan je terugvinden in je schoolreglement.

Verlaten van het internaat

1. Algemeen
In principe verlaat geen enkele intern, met uitzondering van 7de jaars, de school of het
internaat. Voor internen van het 7de jaar voorzien we een speciale regeling.
Leerlingen die ziek zijn, kunnen mits toestemming van de internaatverantwoordelijke, naar de
dokter.
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Wie voor om het even welke andere reden, in de loop van de week naar huis gaat, brengt een
briefje van de ouders mee of de ouders sturen een mail naar de beheerder.
Ook als de ouders zelf een intern komen afhalen, vragen we een schriftelijke toestemming.

Geen enkele intern zal toestemming krijgen om het internaat of de school te verlaten als er
geen schriftelijke, toestemming van de ouders werd afgegeven. Akkoord van de ouders via
mail: katrien.vandenabeele@mmikortemark.be.
Ouders van internen die de klas vroeger moeten verlaten om een trein of bus te halen, sturen
een mail naar: onthaal@mmikortemark.be en de intern gaat dan met het agenda naar het
onthaal om de toestemming te laten inschrijven.
Wie op woensdag het internaat verlaat, kan enkel op donderdagmorgen terugkomen. Voor
het maken van groepswerken wordt op school afgesproken.
Internen die ergens op consultatie moeten, kunnen wel de woensdag terugkomen maar
brengen dan een bewijs van aanwezigheid bij de arts of therapeut mee.

2. Derde graad
De 3de graad mag, mits toestemming van de ouders, wel de school verlaten op
woensdagnamiddag van 14.30 u. tot 16.30 u. maar moeten op het grondgebied Kortemark
blijven en er mag geen alcohol of andere verslavende middelen genuttigd worden. Elke
vastgestelde vorm van misbruik, zal gesanctioneerd worden.
Bij verplichte activiteiten is iedereen aanwezig en vervalt de toestemming om het internaat te
verlaten.
Tijdens de toetsen vervalt bovenstaande maatregel maar krijgen de internen een half uur. Het
tijdstip wordt afgesproken met de beheerder.

3. Laatste lesuur vrij
Internen die het laatste lesuur geen les hebben, mogen de school niet verlaten. Zij sluiten aan
bij de externen van hun klas die ook op school blijven tot 16.05 u..
4. Groepswerk
Internen die een groepswerk moeten maken, kunnen dat na schooltijd op het internaat of in
een afzonderlijk lokaal. Er wordt steeds toestemming gevraagd.

17

5. Mondelinge examens
Tijdens de mondelinge examens wordt er toezicht voorzien op het internaat. Internen die
mondeling hebben, kunnen dus op hun kamer blijven om te studeren tot het moment van het
examen. Daarna mogen ze terug naar het internaat komen tot 12.15 u. .
Geen intern verlaat, tijdens de toetsenperiode de school na het mondeling examen.
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Lenen

Niemand mag materiaal, kleren, schoenen, GSM, laptop e.a. of geld lenen van een andere
intern. Als dat toch gebeurt, kan het internaat niet verantwoordelijk gesteld worden bij
eventuele beschadiging of verlies.
Elke intern heeft een sleutel van de kamer dus is iedereen verantwoordelijk voor zijn
persoonlijke spullen. Het internaat kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor
verlies of diefstal ervan.
Daarnaast kan er nooit materiaal of geld van het internaat geleend worden.

Verzekering

De internen zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de internaaturen en activiteiten door het
internaat georganiseerd op voorwaarde dat zij/hij zich houdt aan de gemaakte afspraken.
Internen die zich onttrekken aan het toezicht van de opvoedsters of die het internaat verlaten
zijn niet langer verzekerd.
De verzekering is enkel van toepassing op lichamelijke letsels, niet op schade aan materiaal.

Briefwisseling en telefoon

Brieven kunnen ontvangen worden op het adres van de school. Laat er wel duidelijk je naam
op vermelden als je niet wenst dat je correspondentie geopend wordt.
Wie zelf brieven wil schrijven, mag die afgeven om ze te laten posten.
Ouders kunnen ons bereiken op het nummer: 051/57 59 20 of 0472/12 20 32.
Indien een intern geen GSM heeft, kan die tijdens de ontspanning met de telefoon van het
internaat naar de ouders bellen of opgebeld worden.

Om de studie niet te storen, kan er tijdens de studietijd niet getelefoneerd worden.
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Medicatie

Op het internaat hebben we enkel verzorgingsmateriaal als ‘eerste hulp’. Medicatie mag
wettelijk niet en is dus ook niet voorhanden.
Ouders kunnen eventueel wat basismedicatie meegeven. Dat kan afgegeven worden zodat we
controle op de inname kunnen uitoefen.
Wie nieuwe of knellende schoenen draagt, brengt ook zelf pleisters mee om de blaren te
verzachten. Voor wondverzorging brengt je ook materiaal mee van thuis.
Internen die dagelijks medicatie nemen, worden verwacht dit af te geven zodat de begeleiding
kan toezien op de correcte inname. Daarvoor moeten we echter wel een, door de
behandelende arts, volledig ingevuld aanvraagformulier ontvangen hebben.

Ziekte, onwel of ongeval
Wie zich overdag onwel voelt, gaat naar het onthaal van de school. Afhankelijk van de ernst,
blijft de intern rusten in de ziekenkamer, wordt er contact opgenomen met de ouders of
doorverwezen naar de artsenpraktijk ‘De Kreke’. Internen kunnen tijdens de dag nooit op het
internaat verblijven.
Wie op het internaat ziek of onwel wordt, neemt contact op met een opvoed(st)er. Ook dan
kan er contact opgenomen worden met de ouders of kan de intern op consultatie bij de arts.
Als een intern koorts heeft, worden de ouders opgebeld en moet de intern opgehaald worden.
Bij ongeval worden de ouders steeds op de hoogte gebracht. Afhankelijk van de ernst, wordt
doorverwezen naar de huisartsenpraktijk of worden de ouders gevraagd om hun kind te
komen ophalen.
Als de huisarts doorverwijst naar het ziekenhuis of naar een specialist voor medische
beeldvorming, contacteren we de ouders die de verdere zorg voor hun kind op zich nemen.
Als we van oordeel zijn dat een heel snelle interventie nodig is, bellen we de ziekenwagen en
verwittigen we de ouders.

20

Orde- en tuchtreglement
Op het internaat werken we met jongeren die groeien naar volwassenheid. Dat gebeurt met
vallen en opstaan. De beheerder en opvoed(st)ers begeleiden en coachen de internen in dat
proces.
Als een intern de werking hindert, zichzelf of anderen in gevaar brengt of de gemaakte
afspraken niet naleeft, zullen er maatregelen genomen worden. Dat gebeurt steeds in open
communicatie met de ouders.
1. Begeleidingscontract
Wanneer jouw gedrag de internaatswerking hindert of je de leefregels bewust overtreedt, kan
er een begeleidingsplan of een contract opgesteld worden. Dat gebeurt na een gesprek met
de ouders en in samenspraak met de verantwoordelijke schooldirectie. In dat contract
worden bindende gedragsregels vastgelegd. Dit moet ertoe bijdragen dat je je gedrag aanpast
zodat het voor iedereen weer leefbaar wordt. Als dat lukt, kan je op het internaat blijven en
op het einde van het schooljaar vervalt het contract.
Blijf je de regels overtreden dan kan het contract verlengd worden of kan de tuchtprocedure
opgestart worden.
2. Ordemaatregelen
Als je de internaatswerking hindert, kan een ordemaatregel genomen worden.
Mogelijke ordemaatregelen zijn:
• een verwittiging
• een notitie in de agenda (vb. Voor wie ‘s morgens te laat naar beneden gaat)
• een schrijfstraf
• een strafstudie tijdens de ontspanning of op woensdagnamiddag
• een opgelegd karweitje zoals extra tafelorde…
• verplichte studie tijdens de ontspanning
• verhuizen van kamer
• niet deelnemen aan een activiteit
• ……
Deze maatregel kan genomen worden door de beheerder en de opvoed(st)ers. Tegen een
ordemaatregel is geen beroep mogelijk.
3. Tuchtmaatregelen
Als je gedrag in die mate storend is of een gevaar vormt voor de andere internen en de
werking, kan er een tuchtprocedure opgelegd worden. Dat kan o.a. zijn als:
- de ordemaatregel geen effect heeft
- je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt
- je rookt binnen de gebouwen
- ………
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De tuchtmaatregelen zijn:
- Tijdelijke schorsing
- Definitieve schorsing
Tuchtmaatregelen worden uiteraard enkel genomen bij dwingende omstandigheden:
- Voor zware gedragsmoeilijkheden waaronder de andere internen lijden
- Wanneer je aanwezigheid op het internaat een gevaar vormt voor jezelf, je medeinternen of de internaatsmedewerkers.
Een tuchtmaatregel wordt genomen na het inwinnen van advies van het internaatsteam en in
samenspraak met de verantwoordelijke schooldirectie.
Tegen een tuchtmaatregel op het internaat is geen beroep mogelijk.

PROCEDURE
Als intern word je op de hoogte gebracht van jouw sanctie en verondersteld
aanwezig te zijn op het afgesproken ogenblik.
In de meeste gevallen worden je ouders telefonisch of schriftelijk ingelicht.
Oudercontacten zijn ook momenten waarop je, als ouder, kan informeren
naar het gedrag van je kind.
Aanhoudend negatief gedrag kan leiden tot een schorsing van het internaat.
Als je strafstudie hebt op woensdagnamiddag kan je niet naar huis of buiten
voor 16.00 uur.
Bij een schorsing worden je ouders steeds telefonisch, door de beheerder,
verwittigd en volgt een brief per mail.
De schorsing gaat pas in nadat je ouders bereikt werden. Tijdens de duur
van de schorsing moet je wel aanwezig zijn op het externaat. De maaltijden
kunnen, bij een tijdelijke schorsing, de volledige duur als intern genomen
worden.
Internen die door de school op time-out gestuurd worden, kunnen
gedurende die time-out niet op het internaat verblijven.
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Engagementverklaring en goedkeuring
Wij hopen dat deze leefregels ons helpen om goed te kunnen ‘samen’ leven op het
internaat. Met een beetje inzet moet dat zeker lukken.
Elke leefregel die wordt aangepast zal vooraf gecommuniceerd worden aan de internen. Bij
elke volgende herdruk van dit reglement kunnen regels worden toegevoegd of aangepast.
Op het inschrijvingsformulier tekenen je ouders voor de inschrijving en wordt er automatisch
ook getekend voor “akkoord met het reglement”. Je kan het steeds raadplegen op de
website onder de rubriek ‘internaat’

Het directie- en internaatteam
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INTERNAAT MARGARETA – MARIA – INSTITUUT
KORTEMARK
Handzamestraat 18, 8610 Kortemark
Tel. 051 57 59 20 · GSM 0472 12 20 32
Internaatbeheerder: katrien.vandenabeele@mmikortemark.be
WWW.MMIKORTEMARK.BE/INTERNAAT
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