Onze troeven
• 10 ha. grote groene campus
• Een warme, familiale leefomgeving: een thuis
• Oog en oor voor elk kind
• Een vaste structuur en regelmaat
• Duidelijke afspraken en leefregels
• Modern uitgeruste sportinfrastructuur, ﬁtness,
voetbalvelden...
• Individuele studiebegeleiding door een dynamisch team
• Eigen busdienst
• Gezond schoolrestaurant
• Individueel communicatie-, registratie- en
opvolgingssysteem

Dagindeling
7u.30

Wekken door het belsignaal

7u.50-8u.25

Aanwezigheid aan het ontbijtbuﬀet

8u.40

Aanvang van de lessen

12u.10-12u.50

Verplicht middagmaal

15u.40-16u.30

Vieruurtje en vrije studie of ontspanning

17u.-17u.45

Verplichte studie ( gezamenlijk/individueel)

17u.45

Avondmaal

19u.30-20u.30

Verplichte studie

21u.-21u.15

Ontspanning en avondsnack

21u.30

Leerlingen 1ste graad naar hun kamer

22u.

Lichten uit 1ste graad
2de en 3de graad naar hun kamer

22u.30

Lichten uit voor de 2de en 3de graad

Openingsuren
Het internaat is geopend van maandagochtend 7.45u. tot
vrijdagavond 17.30u.
We zijn gesloten tijdens de vrije dagen van de school.
Op woensdagnamiddag heb je de keuze om naar huis te
gaan of op internaat te blijven.

Contact
Zijp 14-16 1780 Wemmel
Algemeen nummer : 02 / 451.21.53
Faxnummer : 02 / 456.01.15
Facebook : internaat campus wemmel
Site : www.campuswemmel.be/internaat

Internaat
Campus
Wemmel

Goed om weten

Leuke ontspanning

Een weekverblijf in ons internaat is iets unieks. Je
verblijf staat synoniem voor groepsgeest, teamverband,
samenwerking en wederzijds respect. Ons internaat is op
de eerste plaats een thuis vervangende plaats. Wij willen
dan ook een veilig klimaat scheppen waarin de intern,
wat ook zijn achtergrond of overtuiging is, zich thuis kan
voelen.
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Eigenheid

Studiebegeleiding &
persoonlijkheidsvorming

Ons internaatgebouw is gelegen in een 10 hectare grote
oase van groen, op een boogscheut van Brussel en op
wandelafstand van de Nationale Plantentuin.
We beschikken over één- en tweepersoonskamers. Elke
intern moet zijn/haar kamer zelf in orde houden (bed
opmaken, opruimen…). De kamers worden wekelijks
gepoetst.
Gespecialiseerde opvoeders en opvoedsters dragen
zorg voor de begeleiding van de studie en ontspanning.
Elke dag is er 2 uur studie voorzien. Na de studie en op
woensdagnamiddag kunnen de internen deelnemen aan
allerlei leuke activiteiten.
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• Iedere avond, tijdens de studie, tekent en controleert de
opvoeder de schoolagenda van de leerlingen;
• De opvoeder kijkt na of de taken of lessen in orde zijn.
• Tijdens de studie wordt de leerstof via steekproeven
gecontroleerd.
• De leerlingen studeren in de gezamenlijke studie. Bij
goede resultaten kunnen ze de toelating krijgen om (een
gedeelte van) de studie op hun eigen kamer te studeren.
• De beheerder en de opvoeders krijgen de rapporten
van de school en worden besproken met het team en
intern zodat zij het studieverloop van de internen op de
voet kunnen volgen en begeleiden waar nodig.
• Ter voorbereiding van lessen en taken kunnen internen
gebruik maken kranten, tijdschriften, video en internet
• Er zijn computers ter beschikking van de internen voor
het maken van hun schoolwerk
• Goede resultaten en een aangename omgeving... dat
willen we allemaal!.

Huiselijkheid en
gezelligheid
Een weekverblijf in ons internaat is iets unieks. Je
verblijf staat synoniem voor groepsgeest, teamverband,
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voelen.

Kostprijs
Het kostgeld wordt forfaitair bepaald op € 280 per maand
per intern x 10 maanden = € 2.800
Met de bepaling van dit forfaitair kostgeld werd rekening
gehouden met de schoolvrije dagen , schoolvakanties en
dagen waarop het internaat gesloten is.
Dit kostgeld omvat :
• Verwarming, elektriciteit, water van een 1 of 2
persoonskamer
• Onderhoud van de kamer (1 poetsbeurt per week,
kleine herstellingen excl. schadegevallen,…)
• Ontbijt, middagmaal, avondmaal, vieruurtje,
avondsnack,….
• Vervoer naar uitstappen (2 à 3 maal per maand)
• Inkomgelden bij woensdagmiddagactiviteiten (2 à 3
maal per maand)
• Internetgebruik (enkel voor schooldoeleinden binnen
bepaalde periodes)

