Tips voor een aangenaam en vlot verblijf
De papierwinkel
Alle internen dienen 7 formulieren ingevuld af te geven of ter plaatse in te vullen.
Dit document (Tips voor een aangenaam en vlot verblijf) mag je zelf bijhouden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Persoonlijke gegevens / (her)inschrijvingsfiche internaat ‘da Vinci’
Kennisname afspraken / leefregels internaat ‘da Vinci’
Betalingscontract internaat ‘da Vinci’
Medische fiche
Toestemming privacywetgeving en gebruik beeldmateriaal
Info medicatie / preventieve gezondheidszorg
Verklaring van akkoord met het internaatreglement en PPGO!

We nemen een foto van jou om aan je kamerdeur in de naamhouder te steken.
Graag meebrengen: een actiefoto, sportfoto, vakantiefoto of gewoon een gekke foto, het kan en mag allemaal.
Graag op gewoon fotoformaat. (Om onze polyvalente zaal wat op te fleuren)
Je ontvangt je persoonlijke kamersleutel. Kamer verlaten=deur op slot.
Voorzie een sleutelhanger die makkelijk vindbaar is in je boekentas of sportzak!
Bij verlies wordt er 15 euro aangerekend.
Je kamer
Elke kamer is standaard uitgerust met een vliegenraam, gordijnen, bed, kleerkast, bureautafel, vuilbakje, een
gewone houten stoel en een plastiek opbergbakje.
Bed: Het gebruikt van een matrasbeschermer is verplicht.
Donsdeken en hoofdkussen zijn ook persoonlijk. Voorzie ook een setje reserve bedlinnen.
Kast: Deze dient om je kledij e.d. in op te bergen, dus koffer, trolley of tas moet bij aankomst leeg gemaakt en
de inhoud netjes opgeborgen te worden. De lege koffer zet je bijvoorbeeld op je kast.
Bureau: Hier kan je best een bureaulamp en een bureaustoel gebruiken. Let wel op het gewicht en volume
van de stoel want je moet deze 1x per week verplicht op je bed zetten i.v.m. met de poetsdienst!
Verder denk je aan de gewone schoolattributen zoals perforator, kleefband, kleurtjes, stiften, schaar,
geodriehoek, lat, gom, cursusblokken…
Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen en dus dien je je kamer steeds af te sluiten.
Wat kan nog nuttig zijn op je kamer?
Een verlengkabel met verdeeldoos met CE keuring teneinde al je elektronica van stroom te voorzien.
Een tas, soepkom, bestek, afwasmiddel, handdoek zijn handig als je ‘s avonds nog een tasje soep of thee
wenst te maken. Je kan op elke verdieping trouwens altijd fris drinkwater uit de toestellen tappen.
Op de gang zijn gemeenschappelijke droogrekken voorzien. Je kan er ook een op je kamer plaatsen maar
beperk dan wel de omvang! (bijvoorbeeld een radiator hangrekje)
Verplaats je je van en naar school met de fiets voorzie dan zeker waterdichte fietskledij, extra verlichting,
handschoenen, een fluo hesje en een degelijk fietsslot met reserve sleutel.
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Hou de extra fietssleutel op je kamer zo blijf je mobiel!
Vuil wasgoed berg je best op in een linnenzak/mand .
Elke verdieping beschikt over een gemeenschappelijke koelkast. Een afsluitbaar tasje (bvb tasje met dubbele
rits zodat je de trekkers met een slotje aan elkaar kan maken) kan handig zijn om er voor te zorgen dat jouw
voorraad yoghurt, pudding…. niet ongevraagd van eigenaar verandert.
Voor elke vakantie wordt de koelkast leeg gemaakt.
Je persoonlijke medicatie best opgeborgen in een overzichtelijke, afsluitbare doos.
Ontspanningsmateriaal zoals voetbal, volleybal ,basketbal, x-box, Play Station, biljarten, badminton, tennis
tafeltennis, kaarten, gezelschapsspelen kan je ontlenen bij de opvoeders.
Hiervoor geef je je kamersleutel of gsm als borg.
Poetsdag?
Er is 1x per week een zeer grondige poetsbeurt van je kamer voorzien. Wat verwachten we echt wel van je
voor je jouw kamer verlaat op deze poetsdag? Alles opruimen, alles van de grond, je wastafel leegmaken,
je bureau leegmaken en je vensterbank leegmaken. Je legt best al je spullen op je bed. Voor de kleine
zaken hebben we een plastiek bakje voorzien. De onderhoudsmedewerkers hebben echt véél werk, jouw
spullen opruimen zit niet in hun takenpakket. Wat leeg / vrij is, wordt gepoetst, wat niet leeg / vrij is zal jammer
genoeg niet gepoetst worden. Op jouw eerste poetsdag na een vakantie vragen we je ook op alles op je kast
weg te halen. Zo houden we jouw kamer SAMEN ‘spik en span’. Alvast bedankt voor je medewerking!
Mag ik…?
Extra meubels plaatsen?
Ja, dit kan maar hou er rekening mee dat je kamer niet overvol mag staan. Een bureaulade kastje op wieltjes,
een smal stapelrekje lukt wel. (opheffen, niet over de vloer schuiven). Richt je kamer gerust gezellig in hoor!
Een mat in mijn kamer leggen?
Als je het echt wil, kan dit, maar hiervoor gelden wel enkele spelregels: ze moet uit wasbaar materiaal
bestaan, je dient ze zelf wekelijks door het raam uit te kloppen en bij elke schoolvakantie mee naar huis te
nemen om te wassen. Je moet ze ook voor elke poetsdag op je bed leggen zodat men goed en grondig kan
poetsen. Een badmat is ideaal, een groter model niet…
Iets ophangen ter versiering?
Dit kan uiteraard, graag zelfs! Posters kan je met “gum” of (Pritt) “buddies” bevestigen.
Voor zwaardere kaders e.d. dien je ons een seintje te geven daar hiervoor boor, pluggen en vijzen nodig zijn.
We slaan geen nagels in de muur. Deze praktijk leidt tot barsten en scheuren van de bepleistering!
Onze klusjesman klaart deze klus voor jullie.
Op je kamer deur mag niets aangebracht worden. Aan de binnenzijde vind je hier immers alle documentatie
i.v.m. veiligheid. (bijvoorbeeld wat te doen bij brand en evacuatie)
Op je kastdeur mag zeker iets met gum of kleefband aangebracht worden.
Dit mag echter geen sporen nalaten. Op het plafond breng je niets aan.
Zorg ervoor dat je versieringen geen blijvende sporen nalaten bij je vertrek want dan dien je een
schadevergoeding te betalen.
Mijn kamer schilderen?
Dit kan zeker, wel enkel na overleg met de beheerder.
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Mijn meubels verplaatsen?
Kan na overleg met opvoeders / beheerder. Let op: kasten mogen niet over de vloer geschoven worden daar
dit de vloerbekleding kan beschadigen. Zorg dat je deur vlot open kan.
Wat breng je zeker niet mee?
Verwarming- en/of opwarmingstoestellen. (bijvoorbeeld: microgolf, waterkoker, eierkoker, kookplaat,
verwarmingsapparaat, waterverdampers...)
Haardroger kan wel maar dien je na gebruik uit het stopcontact te halen.
Brandbare zaken zoals kaarsen, aanstekers, lucifers, bommetjes, tabak zijn ten allen tijde verboden!
Koelkast, Tv-toestel, zware versterkers, gevaarlijke voorwerpen. (keukenmessen ,…), alcohol, kauwgom,
energiedranken en een massa snoep!
Tot slot…
Deze tips moeten ervoor zorgen dat jij je 200% thuis voelt in ons internaat.
Ze zorgen er ook voor dat je niet teveel zaken aankoopt en meebrengt.
Ik hoop dat we, samen, van ons internaat een warme thuis voor alle internen kunnen maken.
Er moet immers ruimte zijn voor eigenheid en diversiteit, onze internen moeten zich ten volle kunnen
ontplooien, we moeten ze ondersteunen en moeten hun inzet en creativiteit altijd aanmoedigen en stimuleren.
Het moet ook een 2de thuis / familie zijn waar we open en eerlijk met elkaar communiceren en waar iedereen
respectvol met elkaar omgaat.
Ik wil u via deze tips dan ook vragen ons te contacteren als u vragen heeft, als u een heel klein, minder klein
of groot probleem heeft. Samen komen we er wel uit.
Ook uw ideeën en suggesties zijn meer dan welkom.
Achtingsvolle groeten,

Dhr. K. Martinet
Beheerder Internaat ‘da Vinci’
0475/208759
beheerder@internaat-edegem.be
koen.martinet@internaat-edegem.be
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