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Beste ouders,
U hebt beslist om uw zoon of dochter bij ons op het internaat te laten verblijven.
Natuurlijk zijn er ook enkele afspraken en verwachtingen waarmee u rekening moet houden.
Internaat algemeen:
 Het internaat is open op maandagmorgen vanaf 7u.45 en sluit op vrijdagavond om
17u.30. Deze uren moeten gerespecteerd worden.
 U kan het opvoedersteam steeds bereiken vanaf 15u.30 op het nr. 0475/44 93 00.
 Na 22u.00 wordt u vriendelijk verzocht niet meer te bellen naar uw kind
 Het opvoedersteam mag in geen geval medicatie toedienen aan uw kind. Enkel wie een
doktersattest heeft voor het innemen van dagelijkse medicatie mag dit onder toezicht
innemen.
 Per schooljaar worden er 3 oudercontacten voorzien. U wordt op deze dagen dan ook
verwacht. De juiste data kan u vinden in onze jaarkalender en op de site.
 Wanneer de leefregels worden overtreden door uw kind, wordt er gesanctioneerd.
Ernstige overtredingen worden met een tijdelijke verwijdering van 1 of meerdere dagen (
= uitsluiting(en)) gesanctioneerd. Dit is het begin van een tuchtprocedure.
 Elke vrijdag wordt er verwacht dat uw kind zijn/haar kamer netjes achterlaat. Graag door
u regelmatig een controle van vuile kledij, lakens, badlinnen,..
 Meer informatie, foto’s en/of aankondigingen kan u terugvinden op onze website:
www.campuswemmel.be/internaat. Vergeet ons ook niet te liken op facebook.
Toelatingen en afwezigheden :
 U hebt uw kind toelating gegeven om op woensdagnamiddag het internaat te verlaten (
op eigen verantwoordelijkheid)
 dit mag enkel vanaf het 4de middelbaar.
 internen van het 1ste 2de en 3de middelbaar moeten door de ouders opgehaald
worden op het internaat. Zo niet, mag uw kind het internaat niet verlaten.
 Uitzonderlijke toelatingen worden aangevraagd bij Dhr.Baten
(kris.baten@campuswemmel.be) maandagochtend, vóór 12.00u, voor de week die komt.
Dit is pas in orde als u een antwoord krijgt op uw vraag.
Financieel / voorinschrijving / uitschrijving
 Elke factuur moet binnen de veertien dagen na ontvangst betaald worden. Meestal
wordt de factuur met uw kind meegegeven. U wordt steeds verwittigd via e-mail.
 De kosten die gepaard gaan met het versturen van herinneringsbrieven (€ 3) of
aangetekende zendingen (€ 6) of de eventuele procedure om achterstallige kostgelden
te innen, zullen aangerekend worden op een nieuwe factuur.
 Indien na een inschrijving voor het komende schooljaar (01/01/X tot 31/08/X) een dossier
wordt geannuleerd vóór de aanvang van het schooljaar (1/9/X) (leerling wordt
uitgeschreven vooraleer het schooljaar begint) zal een administratiekost van 100 € worden
aangerekend.
 Indien een achterstand van 2 maanden kostgeld opgelopen wordt, behoudt de directie /
de beheerder zich het recht om de interne uit het internaat te verwijderen.
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Verlaat de intern definitief het internaat, dan dient u aan het internaat een schriftelijke
bevestiging tot uitschrijving te overhandigen. Dit kan ook via e-mail gebeuren ! Deze
schriftelijke bevestiging moet worden ondertekend door de ouders of door de intern zelf (
indien meerderjarig) en moet de officiële datum van uitschrijving bevatten. Enkel op
volgende momenten kan uitgeschreven worden :








vrijdag vóór het allerheiligenverlof
vrijdag vóór het kerstverlof
vrijdag vóór het krokusverlof
vrijdag vóór het paasverlof

In samenspraak en enkel mits goedkeuring van de beheerder van het internaat kan heel
uitzonderlijk op een ander moment worden uitgeschreven.
Wanneer men zich uitschrijft uit het internaat wordt een administratieve kost aangerekend
die overeenkomt met 5 dagen kostgeld. !

Ziekte
 Bij ziekte bellen de ouders het internaat om de afwezigheid van uw zoon of dochter en de
duur ervan te melden. Dit kan op het nummer van ons secretariaat : 02/451.21.53
 De dagvergoedingen m.b.t. de dagen afwezigheid wegens ziekte worden terugbetaald
op voorwaarde dat deze afwezigheid minimum 5 opeenvolgende schooldagen omvat
en gestaafd wordt door een medisch attest. Zo snel mogelijk bij zijn/haar terugkomst
bezorgt de interne leerling een kopie van dit medisch attest op het secretariaat van het
internaat, en dit ten laatste op het einde van de maand volgend op de ziekte.
Begeleiding / Studie




Comeros ( COMunicatie En Registratie OpvolginsSysteem ) is een digitaal platform waar
gegevens van uw kind worden bijgehouden zoals een internenfiche pedagogische
gegevens, opvolging werkattitude, sancties, internaat rapport, afwezigheden… Tijdens
de studiemomenten wordt uw kind begeleid en wordt er ingegeven wat uw kind op dat
moment doet voor school. U kan hiervan op eenvoudige vraag een afschrift bekomen.
Tussen 17u. -17u.45 en 19u.30-20u.30 zijn de opvoeders niet bereikbaar. Dan is er studie.
Gelieve uw kind dan ook niet te storen.

Kris Baten
Beheerder Internaat
Campus Wemmel
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