
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoboekje 
 



 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een kleinschalig Nederlandstalig internaat.  

Het internaat wordt ingericht door de VZW Dochters van Maria hulp der Christenen afdeling 

internaat. 

Waarvoor staan wij? 

Het internaat kiest voor het 

opvoedingsproject van Don Bosco. 

We streven ernaar om internen: 

• vrijheid te leren hanteren 

• verantwoordelijkheid te leren nemen 

• verbondenheid te leren beleven 

• de zinvragen van het leven onder ogen te 

blijven zien en op internaat samen te leven 

in christelijk perspectief 



Wat betekent dit concreet voor u als ouder? 

Inschrijving 

Ouders die hun zoon/dochter willen inschrijven in het internaat kunnen dit na een intakegesprek. 

Dit kan na de bevestiging van de inschrijving in Don Bosco Groot-Bijgaarden. Door de ondertekening 

van de overeenkomst en het internaatsreglement is de leerling 

definitief ingeschreven als intern(e) in het internaat.  

 

 

Openingstijden 

Het internaat is open van maandagochtend 7u00 tot 

vrijdagavond 17u30.    

Op maandagmorgen kunnen de internen naar hun kamer om hun spullen op te bergen en de nodige 

schoolboeken op te halen. Vanaf dat moment verlaat de intern(e) het internaat niet meer zonder 

toelating van de directie.  

Tijdens de schoolvakanties en de schooluren is het internaat gesloten. 



Financieel 

Een intern(e) wordt als ingeschreven beschouwd na ondertekening van de overeenkomst en het 

(voorlopig) reglement. Het vernieuwde reglement zal beschikbaar zijn in september. 

Het kostgeld voor het schooljaar 2023 - 2024 bedraagt 2850 EUR.                                                           

Maandelijks wordt daarvan 285 EUR gestort op het rekeningnummer BE72 4256 1441 9116 met   

BIC code: KREDBEBB, Don Bosco internaat, Brusselstraat 285, 1702 Groot-Bijgaarden met als 

mededeling: de maand waarvoor u betaalt + naam en voornaam van de intern(e). Vanaf een 2de 

interne bedraagt het kostgeld 2400 EUR per jaar. 

 

Benodigdheden 

We vragen om het volgende mee te brengen: 

Donsdeken, lakens, kussen en kussensloop en reservelinnen. Kamerjas verplicht, toiletgerief, 

voldoende kleding. Pantoffels verplicht en reserveschoenen. 

Gesloten doos voor koekjes, snoepjes, chips. 

 



Dagorde 

 7u00    opstaan en kans tot douchen 

 7u30 – 7u55   ontbijt 

 8u10   afruimen 

8u15   naar school 

 15u20 of 16u20  vieruurtje 

 16u40    studie  

 17u45    avondmaal 

18u30    studie secundair onderwijs 

 19u45   ontspanning internen secundair 

bedtijd internen lager onderwijs 

 20u45    iedereen op eigen kamer 

 22u00    alle lichten zijn gedoofd 



Materiële voorzieningen 

Het internaat spaart kosten noch moeite om gerenoveerde gebouwen en terreinen, meubilair en 

spelmateriaal in goede staat te houden. Van de internen wordt verwacht dat zij hiervoor zorg 

dragen.  

 

Leercoaching  

Leren is niet alleen studeren maar groeien en evolueren. Vanuit het internaat wordt gewerkt aan 

een rustige studiesfeer. Elke intern(e) beschikt over een eigen kamer om te studeren. De opvoeders 

bieden hulp tijdens de studie en zorgen voor een individuele leercoaching. Het voornaamste is 

natuurlijk dat de intern(e) zelf gemotiveerd is om werk te maken van zijn of haar studie. Het is 

uiteraard ook van belang dat u als ouder/verantwoordelijke erop toeziet dat er tijdens het weekend 

voldoende aandacht aan het schoolwerk wordt besteed. 

 

Groepsleven 

Wij zijn een Nederlandstalig internaat en verwachten respectvol taalgebruik in het Nederlands, 

zowel naar mede-internen als naar opvoeders toe. We verwachten dat de internen deelnemen aan 

de groepsactiviteiten. 



Groeien in geweldloosheid 

Het opvoedingsproject van Don Bosco dat we onderschrijven proberen we te concretiseren aan de 

hand van het inspirerende denkkader ‘geweldloos verzet’ van Haim Omer. We proberen op een 

geweldloze maar duidelijke manier de internen te begeleiden in hun groeiproces. Ouders of 

verantwoordelijken kunnen supporters bij uitstek zijn en we vragen dan ook de bereidheid om 

samen met ons mee de weg van groei van uw zoon/dochter te begeleiden. 

 

Activiteiten 

Er wordt dagelijks tijd gemaakt voor een gezonde 

ontspanning. Op woensdagnamiddag wordt er 

steeds een georganiseerde activiteit voorzien. Deze 

kunnen plaatsvinden op het internaat maar ook op 

verplaatsing. We verwachten dat hieraan deelgenomen 

wordt. 

 

 

 



Kleding en verzorging 

Dagelijkse hygiëne en kledij dienen verzorgd te zijn zonder hierin te overdrijven. 

Internen kunnen regelmatig douchen. 

 

Maaltijden 

De intern(e) wordt tijdig in de eetzaal verwacht voor de maaltijden. Bij de zelfbediening vragen we 

om niet meer te nemen dan wordt opgegeten. Iedere intern(e) houdt haar of zijn plaats aan tafel 

netjes en heeft een respectvolle houding tegenover de anderen. 

Er is een grote keuze voor het ontbijt en we verwachten dat elke intern(e) een minimaal ontbijt 

neemt. 

Tijdens het ontbijt of de avond voordien kunnen de internen een lunchpakket maken om mee naar 

school te nemen. 

Er wordt elke dag een vieruurtje voorzien. 

 

 



Avondwoordje 

Elke donderdagavond organiseren we een stil moment met de ganse groep. Dit 

kadert in het salesiaans opvoedingsproject. De internen worden uitgenodigd om 

samen met de opvoedsters hieraan actief mee te werken door zelf iets voor te 

bereiden. 

 

 

 

Gebruik GSM/smartphone 

De internen geven ALTIJD hun GSM/smartphone af 

vóór de studie begint en krijgen deze terug na de 

studiemomenten.    

‘s Nachts wordt de GSM/smartphone altijd in 

bewaring gegeven uitgezonderd die van de internen 

vanaf het 5de secundair en mits toelating van de 

directie. 



Kamer 

De kamer dient voor persoonlijk gebruik. De inrichting van de kamer moet de studie en de nachtrust 

bevorderen.  

 

 

 

Gezondheid 

Op het internaat is Eerste Hulp voorzien voor kleine letsels. 

Medicatie kan enkel toegediend worden met een 

voorschrift van de arts. 

Zieke internen gaan steeds naar huis.  

 

 

 



Besluit 

We hopen dat elke intern(e) hier mag groeien in verantwoordelijkheid, vrijheid, verbondenheid en 

zingeving en na elk internaatsjaar met mooie herinneringen op vakantie kan gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internaat Zusters Don Bosco, Brusselstraat 285, 1702 Groot-Bijgaarden 

Internaat@donboscogb.be 

0470.28.98.35 

mailto:Internaat@donboscogb.be

