
 

 

Inschrijvingsbundel Internaat schooljaar 2019-2020 
 

Diestersteenweg 146 

3800 Sint-Truiden 

info@internaat-stadsrand.be 

 

 

 
 

 

Wens je meer info over de inschrijving, neem gerust contact met ons op! 

 

Nico Mathijs nico@internaat-stadsrand.be 0496 62 92 53 

Mieke Bex mieke@internaat-stadsrand.be 0474 74 98 83 

 

Evelien Thoelen Opvoedster evelien@internaat-stadsrand.be  

Jolien Van Ermen Opvoedster jolien@internaat-stadsrand.be 

Theo Ramakers Opvoeder theo@internaat-stadsrand.be  

Gelder Dirix Opvoeder gelder@internaat-stadsrand.be 
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Inschrijving internaat schooljaar 2019-2020 
 

Nieuwe internen 

1. U stort het voorschot van 150€ op ons rekeningnummer met als mededeling 

19-20 K0 naam+voornaam intern - gsm nummer ouder   

Pas als wij de storting ontvangen hebben is de inschrijving definitief! 

De datum van het ontvangen van het voorschot op onze rekening bepaalt de volgorde van de 

inschrijving van nieuwe internen, d.w.z.: wie eerst gestort heeft krijgt het eerst een vrij gekomen 

plaats! 

2. U verstuurt de inschrijvingsbundel : 

- Per post:  

 Internaat Stadsrand  t.a.v. Mathijs Nico 

Diestersteenweg 146 

3800 Sint-Truiden 

- Per mail: 

nico@internaat-stadsrand.be 

 

Na 15 augustus ontvangt u een brief met informatie over de start van het nieuwe internaatsjaar.  

Voor meer info:  

Nico Mathijs  0496 629253  nico@internaat-stadsrand.be 

Mieke Bex  0474 749883  mieke@@internaat-stadsrand.be 

 

Huidige internen 

Hoe opnieuw inschrijven? 

 

1. U stort het voorschot van 150€ op ons rekeningnummer met als mededeling 

19-20 K0 naam+voornaam intern  

Enkel wanneer wij het voorschot ontvangen hebben is de inschrijving definitief! 

2. U vult de inschrijvingsbundel volledig in en U bezorgt deze bundel aan ons op het oudercontact van 

vrijdag 28 juni 2019 (14u-19u).  

 

Internen ingeschreven tijdens het schooljaar 2018-2019 krijgen voorrang bij het inschrijven tot vrijdag 5 juli 

2019. Daarna stellen wij de plaats open voor nieuwe internen. Mogen wij vragen deze storting zo spoedig 

mogelijk in orde te brengen. Pas wanneer wij de storting van het voorschot ontvangen hebben is de 

inschrijving definitief! 

 

 

REKENINGGEGEVENS INTERNAAT STADSRAND 

 
IC Internaat Tuinbouwschool OLV 

Diestersteenweg 146 
3800 Sint-Truiden 

BE80 4536 2101 2177 
KREDBEBB 
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Gegevens Intern 

 

Geboortedatum  

Naam  

Voornaam  

Geboorteplaats  

Nationaliteit  

Geslacht M / V  

Rijksregisternummer  

Externe school  

Klas/ te volgen leerjaar in school  

Domicilieadres    
Straat 
Huisnummer/bus 
Postcode 
Gemeente 

 

Ander verblijfsadres   
Straat 
Huisnummer/bus 
Postcode 
Gemeente 

 

Vaste telefoon   

GSM vader  

GSM moeder  

GSM intern  

GSM …………….  

Naam/ voornaam vader  

Beroep Vader  

Naam/ voornaam moeder  

Beroep moeder  

Rekeningnummer  

Email intern  

Email gezin/ouders  

Email …………………..  

Thuis op woensdagnamiddag 12u  
terug op donderdagochtend  

JA / NEE 

Stage op vrijdag (naar huis op donderdag 16u)   JA/ NEE 

Blokstage JA/ NEE 

Verblijf zondagavond JA/ NEE 

Vegetariër JA/NEE 

Varia  
 
 
 

Handtekening ouders, wettelijke vertegenwoordiger of meerderjarige intern:  

 

 



 

Gegevens financieel 

 
Formule Kostprijs 

jaarbasis 
Betaling Aankruisen 

Indien van toepassing 

Verblijf van maandag tot vrijdag 2300€ Bij inschrijving: 
150€ 
Maandelijks: 
10  X 215€ 

 

Thuis op woensdag 12U en terug op 
donderdag 8.30u 

2100€ Bij inschrijving: 
150€ 
Maandelijks: 
10  X 195€ 

 

Stage op vrijdag OF blokstage 2100€ Bij inschrijving: 
150€ 
Maandelijks: 
10  X 195€ 

 

Thuis op woensdag EN stage 1900€ Bij inschrijving: 
150€ 
Maandelijks: 
10  X 175€ 

 

 

Activiteiten op woensdagnamiddag +150€ In december: 
150€ 

 

Opvang zondagavond: binnen komen 
tussen 20u en 21.30u 

+350€ Maandelijks: 
10 X 35€ 

 

Internenpraktijk (extra overnachting + 
activiteit) 

+30€ Januari en/of mei: 
30€  per overnachting 

Via brief HASP-O 
Stadsrand 

 

Facturatie aan de ouders, meerderjarige intern of wettelijke vertegenwoordiger 

Facturatieadres 1                                  deel: ……………% Facturatieadres 2                                deel: ……………% 

 

 

 

 

OF 

Facturatie aan externe instantie 

Naam instantie: 

 

Naam + tel. contactpersoon facturatie/instantie 

Facturatieadres:                                

 

 

 

 

 

Handtekening ouders, wettelijke vertegenwoordiger of meerderjarige intern:  

 



 

Overeenkomst inschrijving internaat schooljaar 2019-2020 

 

Tussen 

- Het I.C. Internaat Tuinbouwschool OLV vereniging zonder winstoogmerk  
met zetel Diestersteenweg 146, 3800 SINT-TRUIDEN 

instellingsnummer, 054395 vertegenwoordigd door Nico Mathijs en Mieke Bex, internaatbeheerders A.I. 

enerzijds en  

- de heer en/of mevr. ......................................................................................................................................... ,  
wonende te  .......................................................................................................................................  (adres),  

ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s)……………………………………(naam intern), handelend in eigen 

naam en voor hun kind, anderzijds, 

is overeengekomen wat volgt: 

1. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) schrijven ………………………………. (naam intern) in in het 
Internaat Stadsrand voor het schooljaar 2019-2020.   Zij bevestigen bij deze inschrijving dat de intern op 
01/09/2019 ingeschreven werd in de school ………………………… ……………………………(naam van de school) in 
……………………………………………(gemeente)  

2. Het kostgeld op jaarbasis bedraagt 2300 EUR. Het kostgeld wordt berekend op jaarbasis. Het kostgeld is 
inclusief: het verblijf, de maaltijden, de pedagogische begeleiding, de permanentie tijdens de nacht. Het 
kostgeld is exclusief: verblijf op zondagavond (350€/jaar), kosten voor ontspanning (150€/jaar)  en extra 
verblijf internenpraktijk. De ouders of de wettelijke vertegenwoordigers en de meerderjarige intern zijn 
hoofdelijk gehouden tot betaling van het internaatsgeld. Ze verbinden er zich toe om de betalingen stipt 
uit te voeren, ten laatste elke 15de van de maand (uitgezonderd juli en augustus). Indien de betalingen van 
het kostgeld niet binnen deze termijn van gebeuren wordt de overeenkomst eenzijdig beëindigd en volgt 
een definitieve uitsluiting van het internaat. 

3. Een eerste deel van 150 EUR  kostgeld wordt betaald bij inschrijving. De datum van ontvangst van deze 150 
euro op onze rekening, bepaalt de volgorde van de inschrijving. Indien het internaat volzet is en er wordt 
afgezien van een vrijgekomen plaats dan zal deze 150 euro terug op uw rekening gestort worden.  

4. Een korting van 200 euro op het  kostgeld wordt toegekend wanneer de intern: 

- Naar huis gaat op woensdagnamiddag         
  om 12u00 + geen overnachting op woensdag nacht 

- Naar huis gaat op donderdagavond         
  om 16u15 + geen overnachting op donderdag nacht 

5. Een forfaitair bedrag van 150 euro wordt aangerekend bij de rekening van december voor de organisatie 
van de woensdagnamiddagactiviteiten indien de intern op woensdagnamiddag op minstens 3 namiddagen 
op het internaat verblijft. 

6. Bij uitschrijving voor 1 september of in de loop van het schooljaar als gevolg van een eigen beslissing van 

de (meerderjarige) intern, zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers  

zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van het kostgeld van de lopende maand, vermeerderd met het 

kostgeld van 2 maanden. 

Uitschrijven doe je door een email te versturen naar info@internaat-stadsrand.be. 
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7. Bij afwezigheid van de intern wordt een terugbetaling voorzien vanaf vier weken ononderbroken 
afwezigheid. De langdurige afwezigheid wordt gestaafd door een doktersattest. 

De overeenkomst kan éénzijdig beëindigd worden door de internaatsdirectie als gevolg van een 

tuchtmaatregel naar aanleiding van een tuchtprocedure. De meerderjarige intern, zijn ouders of de 

wettelijke vertegenwoordiger zijn dan gehouden tot betaling van het kostgeld van de lopende maand 

vermeerderd met het kostgeld van 2 maanden. 

 

8. Deze overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd wanneer een einde wordt gesteld aan de inschrijving 
van de intern als regelmatige leerling in de basisschool of secundaire school waar hij of zij school loopt. 

9.  De internen overnachten in slaapkamers van maximum 2 personen. De opvoeder(s) bepalen de 
kamerindeling per gang en verdelen de slaapkamers/bedden. 

10. Deze overeenkomst geldt voor de duur van één schooljaar: van 1 september 2019 tot 30 juni 2020. 

11. Bij inschrijving na 15 september evalueert het college van opvoeders maandelijks het gedrag en 

functioneren van de intern op het internaat. Het internaat kan dan als gevolg van een negatieve evaluatie 

het contract eenzijdig verbreken en overgaan tot een definitieve uitsluiting van de intern uit het internaat. 

. De meerderjarige intern, zijn ouders of de wettelijke vertegenwoordiger zijn dan gehouden tot betaling 

van het kostgeld van de lopende maand vermeerderd met het kostgeld van 2 maanden. 

 

12. Alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden behandeld door de 
rechtbanken bevoegd voor het rechtsgebied waarin de zetel van het internaatsbestuur gelegen is. 

Deze overeenkomst is opgemaakt te Sint-Truiden op ……………………………… (datum)  

           

  

Internaatbeheerder of                   De ouder(s) of                                       De intern                                                     

gemandateerde van de VZW          wettelijke vertegenwoordigers of                                                                                                                                                                                

                                                         de meerderjarige intern 

 

………………………………            ……………………………….          ………………………… 

 

 

 

 

………………………………..                   ……………………….............           ………………………… 

(handtekeningen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Internaatsreglement 

 

Door het handtekenen van dit document ga je akkoord met: 

 Het volledige internaatsreglement en het pedagogisch project ‘internaten’. 

 Het evacuatieplan. 

 De interventie van een CLB-arts bij hersenvliesontsteking en/of bloedvergiftiging. 

 De beleidsverklaring betreffende veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieu van ons internaat. 
 
Het volledige internaatsreglement kan je downloaden op onze website:  
 
Een papieren versie van het internaatsreglement kunnen jullie op aanvraag bekomen. 
 

 
 

Handtekening intern, 

Voorafgegaan door je naam, “gelezen en 

goedgekeurd” en datum. 

Handtekening ouders, wettelijke 

vertegenwoordiger of meerderjarige intern 

Voorafgegaan door je naam,                              

“gelezen en goedgekeurd” en datum. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mijn kind wordt ziek op internaat 
 
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens de internaatsuren ziek wordt, ergens pijn heeft, zich verwondt, door een insect 
wordt gestoken of iets dergelijks. In zo’n geval zal het internaat steeds een inschatting maken van de ernst van de situatie 
en zo efficiënt mogelijk handelen. 
In het geval er sprake is van een klein onschuldig ongemak (een insectenbeet, een blauwe plek, menstruatiepijn…) zal het 
internaat de afweging maken of uw kind gebaat is bij het innemen van een eenvoudig, algemeen gangbaar medicijn dat 
voorkomt op een door het internaatsbestuur goedgekeurde lijst. Het internaat houdt een register bij van elk genomen 
medicijn. Hierop zal worden aangeduid welk medicijn een intern op welk tijdstip geeft ingenomen en onder wiens toezicht. 
Deze lijst wordt geregeld gecontroleerd ,om misbruik en overconsumptie te voorkomen. 
In ieder ander geval zal het internaat altijd contact met u opnemen om te overleggen over welke stappen  het internaat 
moet ondernemen. Wanneer de situatie zich echter voordoet dat u niet te bereiken bent, zal het internaat de huisarts van 
uw kind of zo nodig de arts van het internaat/schoolarts contacteren om advies te verkrijgen over de verder te ondernemen 
stappen. 
Daarom vragen we uw akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van: 

 
Naam van de intern: ______________________________________________ 
Voornaam van de intern: __________________________________________ 
Geboortedatum van de intern: ______________________________________ 
Straat + nummer: _________________________________________________ 
Postcode + gemeente: _____________________________________________ 
 
Ouder te contacteren in geval van ziekte: 
______________________________________________ 
Telefoon thuis: ______________________________________________ 
Telefoon werk: ______________________________________________ 
GSM 1 ________________________ GSM 2: ____________________________________ 
 
Naam en telefoon huisarts: 
 ________________________________________________________________________ 
 
In onderstaand overzicht zijn de eenvoudige, algemeen gangbare geneesmiddelen opgesomd die eventueel aan zieke 
internen aangereikt kunnen worden. Gelieve zo nauwkeurig mogelijk in te vullen welke van deze medicijnen in voorkomend 
geval aan uw kind gegeven mogen worden. 
Met aandrang vragen we om eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk door te geven aan de 
internaatsbeheerder. Het is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn. 
Mijn kind mag onderstaande medicijnen toegediend krijgen indien het zich onverwacht ziek meldt op 
internaat (in de laatste kolom schrappen wat niet past). 

 

Geneesmiddel In geval van Akkoord van de ouders 

DAFALGAN 500 mg   Koorts/ Pijn JA/ NEE 

TYROTHRICINE/ LIDOCAINE Keelpijn JA/ NEE 

 
Volgende zaken dient de eventueel behandelende geneesheer over mijn kind te weten (bijvoorbeeld inzake 
allergische reacties): 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Handtekening ouders, wettelijke vertegenwoordiger of meerderjarige intern:  



 

Gezondheidsfiche intern 

Gezondheidsfiche - vertrouwelijk 

Naam en voornaam van de intern  ...................................................................................................................  

Schooljaar  ......................................................  Klas/ structuuronderdeel  ..................................................  

 

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens (BS 18-03-1993) Privacywet 

Beste ouders, (nieuwe) intern 

De privacywet verbiedt de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, tenzij u het 
internaat hiervoor schriftelijk toestemming geeft. U kan, indien u dat wenst, deze toestemming op elk moment 
intrekken. U hebt ook het recht deze gegevens in te zien en zo nodig te laten verbeteren. 

Het internaat zal deze gegevens enkel verwerken met de bedoeling 

 consumptie te vermijden van stoffen of producten waarvoor uw zoon/dochter een voedselallergie of -

intolerantie heeft; 

 adequaat te kunnen reageren bij risicosituaties; 

 uw zoon/dochter te begeleiden bij zijn/haar studie, studiekeuze en socio-emotionele ontwikkeling. 

Enkel de personen die rechtstreeks bij de begeleiding van uw zoon/dochter betrokken zijn kunnen deze 
gegevens raadplegen. Deze personen zijn ertoe gehouden het vertrouwelijke karakter van deze informatie te 
eerbiedigen. 

U bent niet verplicht gegevens over de gezondheid van uw zoon of dochter mee te delen. Het internaat kan 

echter geen rekening houden met gegevens die haar niet bekend zijn. 

 

Ondergetekende  □ vader □ moeder □ andere………………… 

□ Stemt in met de verwerking van deze gegevens betreffende de gezondheid van haar/zijn  
zoon/dochter in het kader van de vermelde doelen. 

□ Wensen geen gegevens betreffende de gezondheid van hun zoon/dochter mee te delen. 

Naam + handtekening ouders, wettelijke vertegenwoordiger of meerderjarige intern: 

   

 



 

 

 

1 Allergenen 

Heeft uw kind een voedselallergie of -intolerantie voor een van de 14 hierna vermelde stoffen of producten 
(allergenen genoemd). Zo ja, dewelke? 

• glutenbevattende granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en kamut of de hybride soorten daarvan) en 
producten op basis van glutenbevattende granen; 

• schaaldieren en producten op basis van schaaldieren; 

• eieren en producten op basis van eieren; 

• vissen en producten op basis van vis; 

• aardnoten en producten op basis van aardnoten; 

• melk en producten op basis van melk (inclusief lactose); 

• noten (amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistache-noten, 
macadamianoten) en producten op basis van noten; 

• selderij en producten op basis van selderij; 

• mosterd en producten op basis van mosterd; 

• sesamzaad en producten op basis van sesamzaad; 

• zwaveldioxide en sulfieten (> 10/mg of 10mg/l aan SO2); 

• lupine en producten op basis van lupine; 

• weekdieren en producten op basis van weekdieren. 

 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

2 Andere gezondheidsgegevens 

Van welke andere gegevens over de gezondheid van uw kind wenst u het internaat op de hoogte te brengen? 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

Wordt uw kind hiervoor behandeld?  □ Ja □ Neen 

Wenst u in dat geval de naam, adres en telefoonnummer op te geven van de behandelende (huis)arts, dit om 
eventueel contact te kunnen opnemen. 

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

Neemt uw kind hiervoor medicatie in? □ Ja* □ Neen 

*Vul het document in: ‘mijn kind moet medicatie gebruiken op doktersvoorschrift’ 

Bent u van oordeel dat de gezondheidstoestand het volgen van bepaalde activiteiten beïnvloedt?  

 

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

Ook hier zal het internaat, indien nodig, met u overleggen over wat het haalbaar acht en wat niet. 

Wat verwacht u van het internaat op dit vlak? Wat moeten we weten of doen (o.a. over het gebruik van 
medicatie)? Wat mogen we zeker niet doen? Het internaat zal, indien nodig, met u overleggen over wat het  
haalbaar acht en wat niet.  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 

 
 
 
 


