“ Internaat is...

Elke dag opnieuw met open armen
kinderen en jongeren verwelkomen en
een thuis bieden, structuur geven, een
veilige haven zijn en met veel geduld en
liefde na het vallen telkens weer doen
opstaan ...

“

Onze troeven
Persoonlijkheidsvorming

... en structuur

Op het internaat leef je samen met jongeren uit
verschillende leeftijdsgroepen, studierichtingen
en achtergronden. Dit betekent dat je leert open
staan voor anderen, verdraagzaam zijn en
verantwoordelijkheid opnemen. Het dagelijks
omgaan met elkaar, het delen van lief en leed,
het leren luisteren naar elkaar draagt bij tot het
zelfstandig worden. Je leert om spanningen
niet uit de weg te gaan, maar om wat er
leeft bespreekbaar te maken. Je wordt hierbij
ondersteund door ervaren begeleiders. Dit alles
helpt je om je persoonlijkheid stevig uit te
bouwen! Samenleven in wederzijds vertrouwen
en opgroeien tot zelfstandigheid is niet mogelijk
zonder duidelijke afspraken en leefregels.
Precies deze duidelijkheid geeft onze jongeren
structuur en houvast!

Iedereen denkt bij het horen van ‘structuur’
steevast aan strenge regels, een druk
programma, weinig vrijheid, …. Niets is minder
waar! Structuur kan leuk zijn: … het biedt je de
nodige houvast en veiligheid om goed te
functioneren… het zorgt ervoor dat dagelijkse
dingen beter verlopen! Lijkt het je niet handig op
voorhand te weten hoe de dag en week eruit
zullen zien? Dan hoef je je alvast niet steeds
zorgen te maken over wat komen zal of wat je te
wachten staat!

Hartelijke opvoeding
Een van de sterktes van ons internaat is dat je
leeft in een sfeer van hartelijkheid en
vertrouwen. Je wordt er dagelijks warm onthaald
en je kunt delen wat in je omgaat.
De opvoeders/begeleiders hebben veel ervaring
in het begeleiden van jongeren en
ondersteunen je op je pad naar volwassenheid.
Er is veel aandacht voor het welbevinden
van elke jongere. Wie het al eens moeilijk heeft,
kan rekenen op onze steun en begeleiding.
Ook voor de ouders zijn de internaatbegeleiders
‘partners in opvoeding’. Wij zorgen voor een
goed contact en een open dialoog met de ouders
van onze internen. Dit alles vanuit een christelijke
en sociaal geëngageerde invalshoek.

En geeft het je geen vertrouwen steeds terecht
te kunnen bij gekende en vaste begeleiders? Na
verloop van tijd kennen wij jullie en jullie ons…
Ben je een sloddervos, heb je het moeilijk om
zaken te plannen, zit je vaak met je hoofd in de
wolken of weet je niet wat eerst gedaan? Wij
willen jullie alvast helpen om zaken wat beter te
organiseren! Op die manier wordt alles een
stuk makkelijker, kun je heel wat
succeservaringen opdoen en zit je goed in je vel!

Zinvolle ontspanning

Moderne leefomgeving

De boog kan niet altijd gespannen staan! Wij
bieden jullie dan ook de mogelijkheid om
geregeld wat stoom af te laten, om te kunnen
genieten, om te kunnen ontspannen! Ben je
sportief en hou je van een gezonde uitdaging?
Heb je zin om een partijtje te voetballen,
een rondje te joggen, te badmintonnen of te
dansen? Op het internaat zijn er steeds genoeg
kandidaten die zich op een leuke en
sportieve manier willen mee engageren!

Je komt terecht in een uitnodigende en moderne
leefomgeving. De leefruimtes, een thuishaven
tijdens de avonden, ogen gezellig en fris. Er is
een “stille ruimte”, waar je gebruik kan maken
van laptops en andere multimedia die je van
thuis mag meebrengen, of waar je gewoon
gezellig kan keuvelen of een boek kan lezen.

Ook de minder sportieve leerlingen kunnen
samen met anderen grenzen verleggen!
Misschien duelleer je liever in een partijtje
dammen of ben je een natuurtalent wat
betreft “uitbeelden en woorden raden”…
Gezelschapsspelen vormen bij ons alvast
een belangrijk gegeven! Tot rust komen en
ontspannen kan ook betekenen dat men zichzelf
vindt tijdens het beluisteren van muziek, het
bekijken van een mooie film, het maken van een
natuurwandeling, het bezoeken
van een museum… voor elk wat wils dus!

Daarnaast is er ook een “actieve” ruimte, met de
mogelijkheid om televisie te kijken op een groot
scherm, tafelvoetbal of een gezelschapsspel te
spelen.
Ook de kamers kennen een specifiek karakter
en kunnen naar eigen smaak ingericht worden.
Zo voelt iedereen zich wat meer thuis. Je kunt
zowel voor een één- (aantal is beperkt) als
tweepersoonskamer kiezen.
Het internaat zelf bevindt zich in een mooie,
ruime en groene omgeving. De school
zelf biedt ons ook heel wat extraatjes: volley- en
basketbalveld, indoorsportzaal, specifieke
praktijkruimtes, … Een omgeving op maat!

Doorheen het samen sporten, spelen, kijken
en discussiëren ga je om met spelregels,
persoonlijke grenzen van anderen,
capaciteiten en pijnpunten! Dit draagt bij tot het
ontwikkelen van je sociale vaardigheden.

“ Internaat is...

Zoveel jongeren die elk jaar passeren en soms maar
even blijven of soms lang hun vaste stek vinden
en bijna niet meer weg willen...

“

Dagverloop
Maandag, dinsdag & donderdag
06u55 		
07u20 		
07u50 		
08u00		
12u00 		
16u00 – 17u00
17u00 – 17u15
17u15 – 17u30
17u30 		
18u30 – 19u30
18u30 – 20u15
19u30 – 20u15
20u15 – 21u00
21u00 1e graad
21u30 2e graad
22u00 3e graad
22u30 		

goeiemorgen! Tijd om op te staan
lekker en uitgebreid ontbijt
kamerorde, tanden poetsen en schoolgerief verzamelen
vertrek naar de verschillende scholen
warm middagmaal op de eigen school
studie of les op de eigen school
eventjes verpozen buiten de schoolmuren met toestemming van de ouders
aanmelding bij begeleider op slaapgang en boekentas maken voor studie
avondmaal op het internaat
studie voor alle internen
studie voor tweede en derde graad (verplicht, m.u.v. BSO) en voor wie nog werk/taken heeft
activiteiten voor de BSO-leerlingen en eerste graad
ontspanning: sport en spel
naar de kamers
naar de kamers, lichten uit bij de 1e graad
naar de kamers, lichten uit bij de 2e graad
lichten uit bij de 3e graad

Woensdagnamiddag
12u15 – 12u30
aanmelden bij begeleider op slaapgang en schooltas maken voor studie
12u30 		
middagmaal op het internaat
13u00 – 13u30
ontspanning
kamerkuis
13u30 – 14u00
14u30 – 16u00
activiteiten/ 3egraad vrijblijvend vrij moment
vrij moment op internaat voor eerste graad, vrij uurtje in ’t stad voor tweede graad
16u00 – 17u00
studie
17u15 – 18u00
18u00 – 19u00
avondmaal
19u15 – 20u15 studie
20u15 – 21u00 ontspanning
21u00 1e graad naar de kamers
21u30 2e graad naar de kamers, lichten uit bij de 1e graad
22u00 3e graad naar de kamers, lichten uit bij de 2e graad

“ Internaat is...

Zoveel ouders voor wie wij een steun zijn wanneer
ze het moeilijk hebben met hun kind. Zoveel ouders die
voor ons een steun zijn door mee te denken, mee te
werken en betrokken te zijn.

“

Aanwezig:

Verboden:

•
•
•
•
•

•

Bed met matras en matrasbeschermer
Bureau en stoel
Wastafel
Kleerkast en hangers
Nachttafel of bedplankje

•
•
•

Meebrengen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoofdkussen + donsdeken + matrasovertrek
Wekkerradio of klokje
Prikbord, whitebord of magneetbord
Bureaulamp (oranje en groene gang)
Eigen bureaustoel mag meegebracht
worden (blauwe, groene en oranje gang)
Spullen om de kamer in te richten
(fotokaders, matje, decoratie…)
Multimedia (laptop, gsm, Ipad … alles
genaamtekend)
Veilige verlengkabel
Buddies om posters op te hangen
Kapstok (staand of hangend aan kastdeur)
voor jassen en kamerjas

Spiraalverwarmer, elektrisch deken of
radiatoren, spots
Koffiezetapparaat, waterkoker, frigo
Tv en doorgaans alle apparaten met
veiligheidsrisico
Kaarsen, theelichtjes, wierrookstokjes,
geurbrandertjes

Opgelet:
•

•
•

•
•

•

Op de kamers bij de zusters kunnen enkel
toestellen gebruikt worden die dubbel
geïsoleerd zijn, m.a.w. met stekkers zonder
aarding
(platte stekkers)
Posters kunnen met behulp van Buddies
opgehangen worden aan de kasten.
Kleefband en punaises beschadigen het
behang en
de muren.
Toestellen die warm worden (stijltangen,
krultangen, haardrogers) worden na gebruik
uit het stopcontact gehaald.
Om gezondheidsredenen en uit
veiligheidsoverwegingen is roken volstrekt
verboden.

Inschrijven & kostprijs
Inschrijven
Bij interesse kan men contact opnemen met:
•
De centrale dienst van de scholengemeenschap: Augustijnenstraat 60, 8900 Ieper, T 057 21 21 52
•
De beheerder van het internaat: Eigenheerdstraat 8, 8900 Ieper, T 0497 44 61 93
Voorwaarde voor het internaat is de inschrijving in één van de scholen van scholengroep St-Maartensscholen
Ieper. De inschrijving is pas geldig na kennismakingsgesprek, tekenen van het contract en overmaken van de
waarborg.

Kostprijs
•
•

De kostprijs wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur van de scholengroep bepaald.
De ouders ontvangen maandelijks een factuur via de centrale dienst van de
scholengemeenschap. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een éénpersoonsof
tweepersoonskamer. Kinderen van hetzelfde gezin genieten een korting van 5%.

Bereikbaarheid
Het internaat kent een erg centrale ligging in de gebouwen van de campus
Heilige Familie te Ieper. Het station, de bushalte en stadcentrum liggen op wandelafstand.
Via de Zuiderring kan de autosnelweg snel bereikt worden. Het internaat beschikt over een
fietsenstalling waar eigen fietsen veilig kunnen gestald worden.

Van het internaat naar…
Stadcentrum (Markt)
Station
Lyceum
VTI
Immaculata
College
Heilige Familie

Afstand

Wandelen

Fietsen

700m
400m
100m
1200m
1000m
1100m
---

7’
4’
2’
15’
12’
13’
---

4’
----7’
5’
6’
---

Augustijnenstraat 60 - 8900 Ieper
tel. 057 21 21 52
info@smsi.be
www.smsi.be

Eigenheerdstraat 8 - 8900 Ieper
tel. 0497 44 61 93
internaat@smsi.be
www.internaatieper.be

