Internaat Zusters Don Bosco
Groot-Bijgaarden.

Leefregel internen 2019-2020

Respect
We werken aan een respectvolle houding.
Het anders zijn van de ander is een kracht.
Je roept of schreeuwt niet tegen anderen en
vechtpartijen kunnen niet.
Je beschadigt niet met opzet materiaal van
jezelf, andere internen of het internaat.

Afspraken aan tafel
Je krijgt een vaste plaats aan tafel.
Elke maaltijd kan je kiezen wat er
opgeschept wordt.
Wat je kiest eet je op.
De opvoedsters geven aan of er gepraat kan
worden aan tafel.
Iedereen krijgt een klein taakje bij de
opruim, afwas, tafel dekken… Hiervoor is er
een beurtrol die af en toe wisselt.

Opstaan
Je wordt gewekt om 7.00.
Wie vroeger moet opstaan spreekt dit af
met de opvoedster en zorgt voor een eigen
wekker. De GSM wordt niet gebruikt als
wekker.
Je kan ten vroegste om 7.30 en ten laatste
om 8.00 aan het ontbijt verschijnen. Om
8.10 maak je je klaar om naar school te
vertrekken.
Je bent verplicht te ontbijten.
Je verlaat het internaat ten vroegste om
8.00 en ten laatste om 8.15 telkens langs de
tuin.

Afspraken op de kamer
Materiaal
Meubelen worden niet beschadigd en niet
verplaatst.
Op de matras hoort een matrasbeschermer
van het internaat. Een eigen onderlaken is
verplicht.
Je kan de kamer sfeervol inrichten. Posters
en foto’s kan je enkel hangen op het
prikbord of tegen de houten lat.
Je draagt zorg voor een nette kamer. Er
slingert niets rond op de grond of op de
vensterbanken.
Je zorgt ervoor dat jouw lavabo netjes is:
haren in de vuilbak en wekelijks was je deze
uit en zorg je ook voor een propere spiegel.

Persoonlijke verzorging
je kleedt je verzorgd en
draagt kledij die toegelaten is
op school. Haren worden
gekamd.
Je doucht minimaal twee keer
per week. Je zorgt dat je de
douche netjes achterlaat.
(
wanden aftrekken, haren in
de vuilbak en zeepresten
wegspoelen).
Douchen kan ’s morgens van 7.00 – 7.45 en
’s avonds ten laatste tot 21.30. Dit spreek
je af met de opvoedsters.
Je dekt je bed elke morgen op.
Je doet telkens je de kamer verlaat de
lichten uit.
’s Morgens zet je het raam open en zet je de
verwarming uit.
Er steken geen laders of stekkers van
elektrische toestellen in het stopcontact.

Studie
Schoolgerief hoort in de boekenkast of
bureau.
De bureaubeschermer hou je netjes.
Je tekent of schrijft er niet op.
Je studeert altijd aan het bureau en je ligt
nooit op bed tijdens de studietijd.
Groepswerk gebeurt op een met de
opvoedster afgesproken plaats.
Het is niet toegelaten om op de Pc’s en
laptops van het internaat software,
paswoorden en dergelijke te installeren.
Je maakt gebruik van de leercoaching die
aangeboden wordt.

Nachtrust
Vanaf 21.30 ben je op jouw kamer. Je kan
die enkel nog verlaten om te douchen en/of
toiletbezoek.
Gsm’s worden afgegeven om 21.30. Wie zijn
GSM niet afgeeft, geeft deze de volgende
dag af en is die voor een volledige week
kwijt.
Vanaf 22.00 is het stil op de kamer en ben
je er alleen.
Bij problemen kan je steeds de opvoedster
vragen om jou te helpen.
Internet en wifi
Er is internet en wifi voorzien.
Je krijgt een unieke wificode die je kan
gebruiken op één toestel. Bij foutief gebruik
wordt de wifi voor dit toestel uitgeschakeld.

Schoenen en pantoffels
Je plaatst jouw schoenen voor dat je naar
boven gaat in het schoenrek bij jouw naam.
Daarna ga je ALTIJD met pantoffels naar
boven.

Schoolafspraken
Je gaat en komt naar school via de tuin.
Wanneer je nota’s hebt laat je die altijd zien
en stempelen bij zr Katelijn.

Spelen en spelmateriaal
Je hebt respect voor het aangeboden
spelmateriaal.
Je kan materiaal vragen uit het tuinhuis
maar zorgt ervoor dat dit steeds terug
geplaatst wordt samen met de opvoedster.
Op de trampoline mag je springen naar
hartenlust. Maar enkel zonder schoenen en
maximum twee internen. Je hangt niet in de
netten.
De steps en skateboards gebruik je
individueel.

Vragen en of problemen?
Zr Katelijn: 0470289835 of
internaat@donboscogb.be
Loop gerust binnen…

