Kennisname afspraken / leefregels
Beste jongere,
Om een aangenaam leefklimaat te behouden is het goed dat we enkele belangrijke afspraken met jullie maken
zodat jullie weten wat kan en wat niet gewenst is hier op het internaat. Alles draait rond respect.
Respect voor mekaar, de opvoeders, mensen van de keuken, mensen van het onderhoud en de beheerder.
Respect voor tijden:
-Slaaptijd per graad:

e

1 graad 21:15u naar kamer – 21:30u licht uit
e
2 graad 21:45u naar kamer – 22:00u licht uit
e
3 graad 22:00u naar kamer – 22:30u licht uit

-Sluitingstijden: Het internaat is gesloten op maandag, dinsdag en donderdag van 09u00 tot 15u00, op
woensdag van 9u00 tot 12u00 en op vrijdag van 09u00 tot zondag 20u00.
e

-Studietijden:

Iedereen moet minstens 1 uur per dag studeren. De 1 graad studeert in de studiezaal,
anderen studeren op de kamer behalve als je met meerdere op de kamer slaapt dan is er een
beurtrol. Wij volgen jullie resultaten mee op.

Respect voor de infrastructuur waar jullie gebruik van maken. Hou het voor jezelf en de anderen aangenaam
en hou alles netjes en breek geen dingen af, ook op je eigen kamer. Indien er toch per ongeluk eens iets stuk
gaat laat het ons dan snel weten, dan zorgen wij dat dit zo snel mogelijk terug hersteld wordt.
Iedereen neemt aan elke maaltijd deel tenzij anders is afgesproken met de federatie, opvoeders of beheerder.
e

e

e

Gebruik trap: 1 en 2 verdieping gebruiken de trap aan de beheerder. De 3 verdieping gebruikt de andere
trap aan lift. De lift is op slot maar kan door een opvoeder worden geopend om eventueel goederen of iemand
die gekwetst is naar boven te laten gaan.
GSM gebruik: Er worden geen gsm’s en tablets gebruikt tijdens maaltijden, slaaptijden en studietijden.
GSM gebruik in de refter is dus verboden. Eventueel kan er tijdens het studeren wel gebruik gemaakt worden
van een tablet of laptop in functie van de studie. Bij misbruik krijg je eerst een waarschuwing.
Indien het nadien nog eens gebeurt wordt het toestel tijdelijk in beslag genomen.
Fietsen verplicht in de fietsenstalling plaatsen. (Deze sluiten de opvoeders elke nacht af)
Door met mekaar respectvol te communiceren kunnen er vele problemen vermeden of opgelost worden.
Je mag altijd een opvoeder of de beheerder aanspreken indien je ergens mee zit.
Wij wensen jullie een aangenaam verblijf in jullie tweede thuis!
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