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Missie 
 
- De Congregatie van de Zusters van Liefde van Kortemark wil, vanuit haar katholieke visie, werken 

tot lof en glorie van God en tot heil van de mensen en dit met liefdevolle zorg voor allen die ons 
worden toevertrouwd. 

- De apostolaatswerken van de Congregatie wortelen in het Evangelie: “Wat ge aan de minsten van 
de Mijnen hebt gedaan, hebt ge ook voor Mij gedaan” (Mt. 25, 20). 

- Ons grote voorbeeld is Jezus, geconcretiseerd in de voorbeelden van de H. Vincentius à Paulo, de 
Patroon pastoor Lampe, de stichter en de Zusters uit de beginperiode van de Congregatie. 

- Al onze medewerkers worden blijvend uitgenodigd om in hun voetsporen te treden, om met hun 
liefde, hun vindingrijkheid en hun ondernemingsgeest alle medemensen tegemoet te gaan – met 
al hun bekwaamheden en met de mogelijkheden die deze tijd ons biedt. 

 
 
Visie 
 
Binnen ons internaat vormen wij één grote familie 
met kinderen en jongeren uit diverse milieus. 
Voor ieder van hen willen wij het beste. 
Ook voor jou! 
 
Je mag werken aan je persoonlijke ontwikkeling 
en je deelt deze kansen met andere jongeren. 
Er worden enkele leefregels vooropgesteld 
om alles in goede banen te houden. 
 
Wij kiezen voor kleine (leef)groepen 
met aandacht voor een gezonde levensstijl, 
leerbegeleiding, structuur, positief samenleven, 
sport en verantwoorde ontspanning. 
 
Wij geven ieder kind en jongere de kans zich te ontplooien 
tot een enthousiaste volwassene. 
Je kan steeds bij een opvoedster of zuster terecht 
om jouw verhaal te doen bij ‘vreugde en verdriet’. 
 
Wij rekenen op de steun van je ouders 
en zij mogen steeds op ons beroep doen. 
Er is nauwe samenwerking met de school, 
externe hulpverleners worden zo nodig ingeschakeld. 
 
Dit alles vanuit een katholieke inspiratie: 
God zorgt voor ieder van ons, 
Zijn Zoon Jezus toont ons de weg, 
iedereen is welkom! 
  



Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven 
God is het stevige fundament voor de goede werking van het internaat en voor ieders persoonlijke 
leven. Internen worden aangemoedigd om op zoek te gaan naar God en een band met Jezus op te 
bouwen, evenals om de christelijke waarden zoals verdraagzaamheid, vrede, rechtvaardigheid, 
eerlijkheid, aandacht voor armen en zieken in praktijk te brengen. 
 
Dagorde 
De dagorde van de groepen wordt gerespecteerd. Internen dienen op tijd te zijn bij alle verplichte 
activiteiten en verzamelmomenten, en zich te houden aan afspraken die gemaakt zijn met de 
groepsverantwoordelijke. Deelname aan de Eucharistie, de morgen- en avondwijding en andere 
gebedsmomenten zijn verplicht. Van de interne wordt verwacht dat hij/zij er op een respectvolle en 
positieve manier aanwezig zal zijn. Tevens is er voor de vrijwilligers een regelmatige samenkomst van 
de gebedsgroep “De Bron”. 
 
Aanwezigheid op het internaat 
Internen komen naar het internaat tussen 18.00 en 19.00 uur op zondagavond. Andere aankomsttijden/-
momenten in overleg. 
Internen BO worden volgens afspraak vrijdag opgehaald, op school of op het internaat. Internen SO 
kunnen vanuit school rechtstreeks vertrekken met de trein of de bus, of ze komen terug naar het 
internaat. Internen kunnen op het internaat verblijven tot uiterlijk 18.00 uur. 
Wanneer er geen les wordt gegeven en de school toelaat dat de leerlingen vroeger naar huis gaan of 
bij mondelinge examens, komt de interne langs de kortste weg naar het internaat. 
Niemand verlaat het domein zonder toestemming van het opvoedend personeel. Wanneer 
toestemming wel werd gegeven, wordt steeds de groepsverantwoordelijke verwittigd bij vertrek en 
terugkomst. 
Internen zijn aanwezig op verplichte schooldagen. 
 
Leefgroepen 
Het internaat is onderverdeeld in leefgroepen. Iedere interne behoort tot een van deze leefgroepen. 
Een groep staat onder leiding van een vaste groepsverantwoordelijke, die zorg draagt voor het goed 
functioneren van de groep en voor de ontwikkeling van iedere interne. 
 
Voeding 
Het internaat heeft aandacht voor gezonde voeding (versbereide maaltijden) en gezonde 
tussendoortjes. 
Het middagmaal voor de internen is op school (met uitzondering van woensdag). Tussendoortjes 
worden door internen zelf meegebracht; snoep mag niet meegebracht worden. Internen bewaren 
tussendoortjes niet op hun kamer. 
Indien een interne een dieet moet volgen of ergens allergisch voor is, moet dit verantwoord worden 
met een doktersattest. 
 
Persoonlijke outfit 
Iedere interne is fatsoenlijk gekleed: schouderbandjes minimum een handbreed; korte broek, jurk en 
rok maximaal 1 hand boven de knie. Kleding van internen die niet door de ouders maar door het 
internaat wordt gewassen, wordt ofwel met een persoonlijk nummer ofwel met de naam getekend. 
Schooltas, turngerief en zwemgerief, etc. van de internen BO moeten altijd getekend worden. 
Extravagante kledij en kapsels, diep uitgesneden décolletés, blote buik en/of rug, neusring(en), 
piercing(s), stretch, zichtbare tatoeages en hoge hakken zijn niet toegestaan. 
Kleding moet passen bij de situatie: internaat, school, stage, vrije tijd, bijzondere gelegenheden, 
eucharistie, etc. 



Voor de verzekering is het verplicht om steeds schoenen te dragen met een sluitingsriem aan de hiel. 
Teenslippers, gewone slippers, blote voeten etc. worden niet gedekt door de verzekering. Wie op 
slippers of op blote voeten loopt, doet dit op eigen risico. 
Draag na 20.30 uur zacht schoeisel, zodat andere internen zo min mogelijk gestoord worden. Draag 
ook fatsoenlijke nachtkledij en indien nodig een kamerjas. 
Probeer zoveel mogelijk alle persoonlijke kledij te naamtekenen. 
In geval van betwisting in verband met jouw persoonlijke outfit bepaalt het opvoedend team de norm. 
 
Studie 
Er wordt gestudeerd in de leefgroep of in overleg op een andere plaats. De schoolagenda van iedere 
interne wordt dagelijks nagezien. 
 
GSM, laptop, tablet 
Indien internen BO een GSM meenemen naar het internaat, moet deze afgegeven worden aan de 
groepsverantwoordelijke. Als zij met deze GSM naar de ouders etc. bellen, moet deze na afloop van 
het gesprek teruggegeven worden. Internen SO mogen slechts 1 GSM en 1 simkaart op het internaat 
hebben. 
Gebruik van GSM e.d. (met uitzondering van contact met ouders, hulpverlening, studie etc.): 
- internen BO: vrij gebruik niet toegestaan 
- internen SO 1e graad: vrij gebruik ná de avondwijding tot 21.15 uur 
- internen SO 2e graad: de GSM mag mee naar school en wordt afgegeven bij terugkomst op het 

internaat; vrij gebruik ná de avondwijding tot 21.15 uur 
- internen SO vanaf 3e graad: de GSM mag mee naar school en wordt afgegeven bij terugkomst op 

het internaat; vrij gebruik ná de avondwijding tot 21.15 uur; op woensdag vrij gebruik ná het 
middageten tot 14.00 uur 

Als internen ’s avonds hun laptop etc. langer nodig hebben voor een studietaak, wordt dit toegestaan 
en de volgende dag besproken met de groepsverantwoordelijke. 
Als internen op school strafstudie hebben vanwege hun GSM, vervalt het avondgebruik van de GSM 
voor 1 week, vanaf de woensdagavond aansluitend op de strafstudie tot en met de dinsdagavond van 
de volgende week. 
Iedere afwijking van het bovenstaande gebeurt in overleg met de groepsverantwoordelijke. 
Bij ongeregeldheden met GSM/laptop/tablet-gebruik kan de beheerder of het opvoedend personeel 
beslissen dat het toestel (voor bepaalde tijd) wordt afgegeven. 
 
Foto’s en video’s 
Het is niet toegestaan aan internen om op het domein van het internaat foto’s en video’s te maken. 
Beeld-of geluidsopnames waarop andere internen, medewerkers van het internaat of andere 
personen herkenbaar zijn, mogen niet gepubliceerd of doorgestuurd worden tenzij alle betrokkenen 
hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleend hebben. 
 
Persoonlijke hygiëne 
Internen brengen hun eigen toiletartikelen, washandjes en handdoeken mee. Er wordt regelmatig op 
luizen gecontroleerd. 
 
Kamer 
Internen mogen hun kamer zelf inrichten. Deuren, spiegels, ramen en muren mogen niet beschreven 
of beplakt worden. Kamers moeten ordelijk zijn. Internen SO reinigen hun kamer wekelijks en 
verwisselen hun beddengoed; zij worden hierbij ondersteund door de begeleiding. Het bed moet 
opgemaakt zijn met hoeslaken, kussensloop, dekbedovertrek. 
 
Iedere morgen wordt het bed opengelegd, de verwarming dichtgedraaid en het venster geopend. 
 



Gebouw 
Er wordt respectvol met gebouwen en inboedel omgegaan. Schade wordt direct gemeld. 
Gemeenschappelijke ruimtes, douches en toiletten worden netjes gehouden. De lift mag niet door 
internen gebruikt worden. 
 
Afval 
Afval wordt gesorteerd ingezameld en in de juiste container gedaan. Etensresten, papier, flesjes etc. 
worden niet op de grond gegooid. 
 
Energie 
Internen gaan zuinig om met water en elektriciteit. Uit veiligheid wordt de elektriciteit van de 
stopcontacten ’s nachts afgesloten tussen 23.00 uur en 6.00 uur. Laptops en Gsm’s worden alleen 
opgeladen in de kamer en ’s nachts in het bureau van de opvoedster van de leefgroep. De 
maatregelen i.v.m. veiligheid en materialen op de kamers van het internaat wordt in het begin van het 
schooljaar overlopen met de internen per leefgroep. 
 
Persoonlijke bezittingen 
Internen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke bezittingen en aanvaarden het 
risico op beschadiging, verlies, diefstal etc. van deze bezittingen. Het internaat is hiervoor op geen 
enkele wijze aansprakelijk. 
 
Veiligheid 
Omwille van (brand)veiligheid mag een kamerdeur ’s nachts niet langs binnen op slot gedaan worden. 
Internen laten de naamkaartjes aan de deur hangen, omdat dit belangrijk is bij een eventuele 
evacuatie. Wij vragen volledige medewerking bij iedere evacuatieoefening. 
Wanneer iemand zonder enige geldige reden brandalarm geeft of uitlokt, dient hij/zij 100 € te betalen 
binnen de 8 dagen. 
Internen mogen niets op of over de lampen hangen of plaatsen. Er mag ook niets hangen aan het 
koordje van de verlichting. 
Krultang en stijltang worden enkel in de douches gebruikt. 
GSM, laptop, tablet, etc. worden nooit afgedekt met bijvoorbeeld dekens of kussens. Toestellen die 
opgeladen worden, mogen niet op bed gelegd worden. Losse opladers worden steeds uit het 
stopcontact gehaald. Alleen veilige elektrische toestellen, opladers etc. met CE-label zijn toegelaten. 
 
Het is internen verboden om zich op grote hoogten te begeven, zoals op het dak van de garages, of 
om over een poort te klimmen. 
 
Het internaat is uitgerust met camerabewaking 24 uur op 24 uur en dit volgens de normen en 
bepalingen van de privacywetgeving. 
 
Omgangsvormen 
Internen gaan respectvol van elkaar, de opvoedsters, de zusters, overige personeelsleden en gasten 
om. Internen letten erop dat hun taalgebruik voornaam, beleefd en niet kwetsend is. 
Internen zijn rustig en stil tussen 21.00 en 07.00 uur. 
Internen kunnen elkaar niet verplichten om op zijn/haar kamer te komen en gaan niet op die van de 
andere(n) wanneer die dat niet wil of als hij/zij zelf niet aanwezig is. 
Luide muziek op de kamers is niet toegestaan; muziek mag de andere internen niet storen. 
Pesten, agressie (naar personen of zaken) en grensoverschrijdend seksueel gedrag worden niet 
getolereerd. Hieronder vallen onder andere alle vormen van fysiek of verbaal geweld, agressie, het 
aanbrengen van schade, vernietiging, bedreiging, afpersing, alsook elke vorm van sociale uitsluiting. 
Iedere interne zal wanneer hij/zij hiervan het slachtoffer is, of dit bij anderen vaststelt, de 
groepsverantwoordelijke of internaatbeheerder op de hoogte brengen, zodat de nodige maatregelen 



kunnen worden genomen. Voor alle betrokken partijen zal er passende hulp gezocht worden in 
samenspraak met de ouders. 
 
Koppelvorming 
Koppelvorming is niet toegestaan. 
 
Medicatie 
Bij ieder medicijn dient een doktersvoorschrift overhandigd te worden. Zonder doktersvoorschrift 
wordt er geen medicatie verstrekt. Alle medicatie (inclusief hoestsiroop) wordt afgegeven bij de 
groepsverantwoordelijke. Medicatie is persoonlijk en mag niet onderling doorgegeven worden. 
Medicatie mag uitsluitend in de voorgeschreven dosering genomen worden. 
 
Ziekte 
Wanneer een interne tijdens het verblijf op internaat of school ziek wordt of zich niet goed voelt, 
beslist het internaat wat er gedaan moet worden. Bij ernstige problemen of twijfel wordt contact met 
de ouder(s) opgenomen. Bij koorts vanaf 38 graden moet een interne naar huis. 
Een interne komt gezond naar het internaat en gaat zo nodig eerst thuis naar de dokter. Als een 
interne ziek thuis is en niet naar het internaat kan komen, wordt het internaat verwittigd (incl. 
doktersattest). 
 
Contact met ouders etc. 
Internen BO kunnen 1 maal per week met hun ouder(s) (of andere familieleden indien van toepassing) 
telefoneren en dit gedurende maximum 10 minuten. Het moment wordt in samenspraak met de 
ouder(s) gekozen. Verdere telefonische contacten kunnen door de groepsverantwoordelijke 
toegestaan worden. 
 
Het is belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen het internaat en de ouders. Ouders mogen 
daarom steeds met het internaat contact nemen. Positieve en negatieve ervaringen vanuit de 
thuissituatie mogen doorgegeven worden aan het internaat, zodat er vanuit het internaat gerichter 
bijgedragen kan worden aan de ontwikkeling van de interne. 
 
Betaling van het internaatsgeld 
Het internaatsgeld bedraagt 180,00 € per schoolmaand. Bij een eerste inschrijving wordt er een 
voorschot van 400,00 € gevraagd, te betalen voor 31/8. Betaling van dit bedrag maakt de inschrijving 
definitief. Ouders krijgen maandelijks een factuur per mail. 
In het maandelijks internaatsgeld zijn o.a. de volgende kosten niet inbegrepen: medische kosten, 
beschadigingen van materiaal (ook aan derden), uitstappen, telefoon en afdrukken. 
Bij het begin van het schooljaar wordt er een voorschot op herstellingen gevraagd van 200,00 €. 
 
Verzekering 
Internen zijn verzekerd tegen alle lichamelijke ongevallen op internaat en op de rechtstreekse weg van 
en naar internaat. Dit geldt niet voor materiële schade. 
 
Het internaat is niet verantwoordelijk voor schade bij ongevallen die gebeuren als een interne omwille 
van een persoonlijke reden te laat is of als hij/zij zich op een of andere manier aan het toezicht 
onttrekt of van het internaat wegloopt. 
 
Sancties 
Indien het gedrag van een interne hiertoe aanleiding geeft, wordt overgegaan tot het opleggen van 
een sanctie, eventueel in overleg met de ouder(s) of hulpverlening. Bij grotere vergrijpen kan worden 
overgegaan tot schorsing. Alvorens over te gaan tot een schorsingsmaatregel kan de interne, samen 
met een ouder, op eigen verzoek gehoord worden. Tijdens een schorsing dient de interne dagelijks 



heen en terug school-thuis te gaan. Het internaat is tijdens de schorsing niet aansprakelijk voor het 
gedrag van de interne. 
 
ICT-Protocol 
Binnen het internaat zijn er computers beschikbaar voor de internen om voornamelijk opdrachten 
voor de school te maken. Wij verwachten van alle internen een respectvolle omgang met dit 
materiaal. Aan de volgende aandachtspunten dient elke interne zich te houden. 
 
1. Het gebruik van de computers 

- Opvoedsters kunnen vrij binnen en buiten een computerruimte en houden toezicht op het 
gebruik van de computers. 

- Het is niet toegelaten om software op de PC’s te plaatsen of de instellingen te wijzigen. 
- Het is niet toegelaten de hardware (PC’s, schermen, muis…) af of los te koppelen, deze weg te 

nemen of te verplaatsen. 
- Als je problemen hebt tijdens het werken aan of met de computer dan breng je een 

opvoedster hiervan op de hoogte. In geen geval probeer je zelf het probleem op te lossen. 
- Als je opmerkt of vaststelt dat er uitwendige gebreken zijn aan de computer waarop je werkt, 

of aan een toestel in je onmiddellijke omgeving, dan meld je dat direct aan een opvoedster. 
- Wie opzettelijk schade berokkent, moet deze ook vergoeden. Onder opzettelijke schade wordt 

onder meer verstaan: 
o het wijzigen van en/of schade toebrengen aan de hardware; 
o het besmetten van het systeem met virussen. 

- Het is verboden om te eten of te drinken in de computerruimte. 
- Documenten afdrukken kan en de kosten hiervan komen op de internaatsrekening. Alleen 

documenten voor de les worden afgedrukt, geen foto’s of privédocumenten. 
 
2. Het gebruik van internet 

- Het gebruik van het internet is gratis. Niet alle sites zijn toegankelijk, als hulp bij het creëren 
van een veilige digitale omgeving. 

- Communicatie via het internet moet beantwoorden aan dezelfde regels die gelden voor 
andere communicatievormen op het internaat, zoals beleefdheid en verzorgde standaardtaal. 

- Op geen enkele manier mag misbruik gemaakt worden van de eventuele kennis van 
andermans wachtwoord(en), ongeacht de manier waarop deze kennis verkregen is. 

- Internen brengen het internaat, de zusters, de medewerkers en de andere internen nooit in 
diskrediet door documenten of beeldmateriaal te verspreiden. 

- Cyberpesten wordt niet getolereerd en daartegen wordt direct en adequaat opgetreden. 
- Internen die op de sociale media materiaal opmerken dat henzelf of andere internen 

verontrust of een gevoel van onveiligheid geeft, melden dit onmiddellijk aan de 
groepsverantwoordelijke. 

- Bij het gebruik van het internet worden de wet op de privacy en de integriteit van de 
(mede)mens gerespecteerd. 

o Internen moeten voorzichtig en terughoudend omgaan met de privacy van anderen: 
het is niet toegestaan om informatie te verspreiden die anderen kan beledigen, 
bedreigen, kwetsen of schade berokkenen. 

o Internen moeten ook hun eigen privacy beschermen: 
 Wees voorzichtig met het doorgeven van persoonlijke gegevens en foto’s via 

het internet. Zodra de andere(n) over dergelijke informatie beschikt, heb je er 
geen controle meer over en kan de informatie op grote schaal (tegen jou) 
verspreid worden. Raadpleeg bij twijfel de groepsverantwoordelijke. 

 Ga discreet om met je wachtwoord en geef dat niet door. Gebruik ‘sterke’ 
wachtwoorden: plaats kleine letters en hoofdletters door elkaar, voeg op 



willekeurige plekken cijfers en speciale tekens (zoals #, @, %) toe en maak 
een wachtwoord van tenminste 10 tekens. 

 Behandel iedereen die je online tegenkomt of benadert als een vreemdeling. 
Volg dezelfde regels voor het online omgaan met vreemden zoals je dit zou 
doen ten overstaan van vreemden die je op straat of elders ziet of ontmoet. 

 
Niet toegestaan op het internaat: 
- drugs 
- alcoholhoudende dranken 
- roken 
- energydrinks 
- gamingconsoles (Playstation, Nintendo, 

Xbox, etc.) 
- (speelgoed)wapens 

- messen 
- waterkoker 
- contactdozen 
- powerbank 
- warmtematras of andere warmtebronnen 
- radio of muziekinstallatie (BO) 
- huisdieren 

 
Het is niet toegelaten dat internen drugs in hun bezit hebben, gebruiken, onder invloed zijn, 
druggebruik aanmoedigen en drugs verhandelen. 
 
Indien uw zoon/dochter rookt, worden er afspraken gemaakt rond rookmomenten, ook bij extra-
murosactiviteiten. Er wordt dringend gevraagd om niet te roken in de onmiddellijke omgeving van het 
internaat. Sigarettenpeuken mogen niet op de openbare weg gegooid worden. 
 
Bij het vermoeden van de aanwezigheid van verboden zaken op de kamer van een interne zal de 
kamer doorzocht worden in samenspraak met de ouders. 
 
Persoonlijke gegevens 
Persoonlijke gegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. Het internaat ziet erop toe dat 
niet iedereen zomaar toegang heeft tot persoonlijke gegevens. De toegang is beperkt tot degenen die 
betrokken zijn bij de begeleiding van de betreffende interne. 
 
Publiciteit van beeldopnamen 
Het internaat kan beeldopnamen van internen en medewerkers publiceren op de website van het 
internaat, in de sociale media, op het promotiemateriaal van het internaat etc. De bedoeling van deze 
beelden is geïnteresseerden van het internaat en daarbuiten te informeren over het internaat. De 
zusters en het opvoedend personeel maken beeldopnamen met respect voor de afgebeelde 
personen. Aan de ouders wordt volgend formulier aangeboden om in te vullen en te ondertekenen: 
 
o Ik verklaar mij akkoord met de publicatie van (groeps)foto’s op sociale media, website, brochure, 

flyer, etc. 
 
o Ik verklaar mij niet akkoord met de publicatie van (groeps)foto’s op sociale media, website, 

brochure, flyer, etc. 
 
Brand 
In iedere kamer van een interne is een instructie aanwezig in verband met de correcte handelwijze bij 
brand. 


