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1. WELKOM
Beste intern
Beste ouder
Als je deze brochure ontvangen hebt, overweeg je om bij ons op internaat te komen
of misschien ben je al ingeschreven en wil je ons nog beter leren kennen.
We zijn heel blij dat je voor ons internaat kiest! We stellen alles in het werk om je hier
vlug thuis te laten voelen.
Deze brochure is een eerste stap om je wegwijs te maken in de werking van het
internaat.
Alvast van harte welkom!

Lieselotte Bockstal
Directeur 1e-2e-3e-4e jaar

Nancy De Geyter
Directeur 5e-6e-7e jaar en CDO
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2. ONS PEDAGOGISCH PROJECT
In onze internaten onthalen we jongeren in een omgeving met een vaste structuur
van warme duidelijkheid. We begeleiden je intellectuele, lichamelijke en sociale
groei naar volwassenheid.
Studiebegeleiding, waardenopvoeding, sociale vaardigheden, zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid zijn sleutelbegrippen in ons pedagogisch project.
We streven ernaar om een goed evenwicht te creëren in de verschillende aspecten
van het leven van onze internen.
Onze werking is op deze pijlers gebaseerd.

1. Optimaal evenwicht tussen internaat en gezin

Een internaat is geen gezin. De omvang van het internaat vraagt om een meer
gestructureerde aanpak. Door een duidelijke structuur met een vaste en
doordachte dagindeling zijn we complementair.
We vervangen geenszins het gezin, maar nemen een aantal aanvullende taken op,
waarvoor thuis niet de tijd of de mogelijkheid is.
Toch kunnen we maar een goed functionerend internaat zijn als we kunnen rekenen
op het mandaat van de ouders. Het moet voor de intern duidelijk zijn dat het internaat
en de ouders één positie innemen.
We bieden aan de internen leefpatronen en dagelijkse levensomstandigheden aan
die zo dicht mogelijk aansluiten bij de gewone levensomstandigheden van een gezin.
Daardoor krijgt het internaat een sterk familiaal karakter.
Het internaat moet een verblijf zijn waar het gezellig en huiselijk is, waar men zich
thuis voelt en waar men na de schooldag graag naar terugkeert.

2. Optimaal evenwicht tussen groep en individu

Onze internaten hebben voornamelijk een groepsgerichte werking. Individuele
verlangens moeten soms wijken voor groepsbelangen en groepsrechten. Anderzijds
zal de groep ook moeten kunnen dulden dat een individuele persoon verlangens en
rechten heeft.
De verbondenheid tussen de internen stimuleren we door gemeenschappelijke
afspraken, studiemomenten, ontspannende activiteiten en verdiepende momenten.
Het samenleven in een groep helpt voor veel jongeren bepaalde moeilijkheden
helpen te relativeren of in een bredere context te plaatsen.
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We staan open voor individuele zorgvragen van de internen. Bij moeilijkheden of
zorgvragen die een professionele begeleiding of therapie nodig hebben, verwijst het
internaat de intern door naar een bevoegde instantie.

3. Optimaal evenwicht tussen school en internaat.

Alle jongeren die in het internaat leven, zijn hier in een schoolgemeenschap. De
hoofdreden van hun aanwezigheid is hun scholier zijn. Zij komen in de eerste plaats
naar EDUGO omdat zij een opleiding krijgen op school. Studie en cognitieve
ontwikkeling hebben daarom dan ook een belangrijke plaats moeten in de
daginvulling van de intern, gedurende de gehele periode dat hij/zij in het internaat is.
We realiseren een studiebevorderend klimaat waarbij de opvoed(st)er een coach is.
Hij/zij ondersteunt het studieproces om de internen geleidelijk aan zelfstandig te
leren studeren. De opvoed(st)er moedigt de internen aan en drukt waardering uit
voor hun doorzettingsvermogen.
Anderzijds moeten de internen ook na de lessen kunnen thuis komen. Het internaat
is daarom ook een geborgen plek waar ze graag vertoeven en zichzelf kunnen zijn.
Er worden ontspanningsvormen aangeboden, die de creativiteit en inbreng van de
internen stimuleert.
Sport beoefenen wordt aangemoedigd door zoveel mogelijk faciliteiten ter
beschikking te stellen en door het aan te bieden.

4. Optimaal evenwicht van gezag en begeleiding

De opvoed(st)er heeft een begeleidende opdracht en werkt aan een warm-menselijk
internaat: hij/zij kent de internen en luistert actief. Hij/zij toont interesse en
ondersteunt het leerproces van de individuele intern op studievlak en bij conflicten.
Hij/zij leert de intern waarde(n)volle omgangsvormen en attitudes aan. Hij/zij is
hartelijk en draagt zorg voor iedereen.
Onze opvoeders zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Vanuit zijn/haar
professionaliteit dient hij/zij het evenwicht te behouden tussen afstand en nabijheid.
Zijn/haar benadering gaat steeds uit van de opvoedende opdracht en nooit vanuit
een ik-gerichte houding waarbij de opvoed(st)er ernaar streeft “de vriend” te zijn van
internen .
In de omgang tussen internaatsmedewerkers en internen stellen we wederzijds
respect centraal.
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5. Ons handelen is christelijk geïnspireerd

EDUGO is een christelijke school en dito internaat. Dit christelijk engagement tonen
wij in twee dimensies:
a. Kiezen voor een christelijk internaat betekent dat je akkoord bent je te houden aan
christelijke waarden en normen. De minimale houding die wij vragen van elke intern
is één van respect voor die overtuiging en dat ethisch beleven.
b. Gelijkwaardigheid betekent voor ons dat iedereen in gelijke mate belangrijk is.
Huidskleur, religie, afkomst, sociale en familiale situatie, karakter, uiterlijk, aanleg,...
de combinatie van al die facetten maakt elke mens uniek. Iedereen verdient het om
aanvaard en gerespecteerd te worden, niemand wordt uitgesloten op basis van
bovengenoemde facetten.
Het internaat is een mooi oefenterrein om een (maatschappelijk) engagement aan te
gaan.
Team EDUGO Internaat
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3. ALGEMEEN
•

Het EDUGO INTERNAAT is er voor internen van het eerste tot het zesde of
zevende jaar secundair en voor internen van het Centrum Deeltijds Onderwijs
(vanaf 17 jaar). Alle internen volgen les op de EDUGO campussen. Het
EDUGO internaat telt in zijn volle capaciteit ruim 100 kamers.

•

Leerlingen die les volgen in campus Lochristi kunnen kostenloos met de
pendelbus van en naar het internaat rijden.

•

De internen zijn welkom op het internaat vanaf maandagmorgen 7u30. Ze
gaan op vrijdagnamiddag na de les naar huis.

•

Tijdens het weekend, vrije dagen en vakanties zijn de internen thuis.

•

De internen zijn ingeschreven voor een volledig schooljaar.

•

De internen van de eerste en tweede graad verblijven in het internaatsgebouw
aan de Eksaardserijweg nabij campus De Brug. Er zijn 60 slaapkamers.

•

De internen van de derde graad en van het CDO verblijven in de SintJozefstraat nabij campus De Toren. Afhankelijk van de bezettingsgraad op
deze locatie door de derde graad en CDO kunnen er ook internen van het
vierde jaar verblijven. De derde graad en het zevende jaar hebben echter altijd
voorrang op het vierde jaar. Er zijn 40 kamers.

•

De beide internaatsvestigingen bevinden zich in de onmiddellijke omgeving
van elkaar en vormen samen een pedagogische eenheid.

EDUGO-Internaat, Eksaardserijweg
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4. LIGGING
•

Het EDUGO Internaat is gelegen in de nabijheid van de eerstegraadsschool
campus De Brug en op circa 100m van campus De Toren en campus
Glorieux.

•

Het scholencomplex en het internaat bevinden zich in een rustige, groene
omgeving in de wijk Lourdes te Oostakker. We zijn gemakkelijk bereikbaar
vanaf de R4 vanuit alle richtingen (E17 en E40).

•

Vanuit het station Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort zijn er regelmatig
busverbindingen naar het internaat: bus 38-39,70,71,72,73 en 74.

•

De stad Gent is voldoende veraf om er geen (verkeers)hinder van te hebben
maar ook dichtbij voor sportieve of culturele activiteiten.

•

De internen verplaatsen zich voor buitenschoolse activiteiten met het
openbaar vervoer. Voor meer landelijke uitstappen gebruiken we de fietsen
van het internaat.

INTERNAAT

CAMPUS De Toren
INTERNAAT
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5. WAT HEB JE NODIG?
•

Alle kamers zijn gemeubeld. Je hoeft dus zelf geen meubels mee te brengen.

•

Persoonlijk materiaal: donsdeken, lakens of dekbedovertrek,
matrasbeschermer, kussen en kussensloop, nachtkledij, pantoffels, toiletgerief
zoals handdoeken, washandjes, zeep, tandenborstel, bekertje etc. eventueel
bureaubeschermer, voetmatje, 2 prullenmanden (voor de internen die een
studeer- én een slaapkamer hebben).

•

versiering van de kamers:

a. Algemeen:
•
•

De schikking van de meubels blijft behouden.
Hou de versiering sober en stijlvol.

b. Op de studeerkamer (voor 1e, 2e en 3e jaars):
•

Er is een prikbord voorzien voor uurroosters, memo’s en dergelijke.

c. Op de slaapkamer:
•
•

Posters en prenten zijn enkel toegestaan op de daartoe voorziene plaats.
Géén kamerversiering op ramen, kasten, spiegels en dergelijke.

Elektrische apparaten (ALTIJD conform de Europese CE-normen):
Toegestaan: bureaulamp (enkel voor studeerkamer), haardroger, scheerapparaat.
Stijltangen worden na gebruik steeds bij de opvoed(st)er afgegeven.

Niet toegestaan: waterkokers en alle andere elektrische apparaten die warmte
produceren.
Gebruik van verlengsnoeren of contactdozen moet zoveel mogelijk vermeden
worden. Internen van de tweede en de derde graad mogen hun eigen PC
meebrengen. Internen van de eerste graad maken gebruik van de toestellen van het
internaat.
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6. ACCOMMODATIE
•

Alle internen beschikken over een eigen kamer.

•

Internen kunnen studeren in hun kamer of in de studiezaal.

•

Het internaat beschikt over ruime, eigentijdse ontspanningsruimten.

•

Bij de internen van de eerste en tweede graad is er wifi aanwezig in de
leefruimten, bij de internen van de derde graad is er ook wifi in de kamers.

•

Vaste internetverbinding op de kamer vanaf het vierde jaar.

•

De internen kunnen gebruik maken van de sportvelden en sportzalen van de
school.

•

EDUGO ARENA op 50m van het internaat.

•

Koelkast, kookplaat, microgolfoven, waterkoker, ... ter beschikking van de
internen.

•

Zwemkledij kan in het internaat gewassen en gedroogd worden.

•

Filmzaal voor het bekijken van films.

•

“Winkeltje” uitgerust met elementair schoolmateriaal.

•

Restaurant met zelfbediening (zie verder).
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7. DAGORDE
Internen van de eerste graad:
06.55u - 07.20u: Opstaan, zich klaarmaken
07.30 u - 08.00u: Ontbijt
15.45u - 16.00u: Vieruurtje
16.00u - 16.45u: Sport en spel (ma en do)/vrije ontspanning (di en woe)
17.00u - 18.10u: Studie ASO - TSO (verplicht)
17.00u - 18.15u: Activiteit/ontspanning BSO
18.15u - 19.00u: Avondeten
19.15u - 19u45: Studie BSO
19u.15 - 20.00u: Studie ASO – TSO (indien nodig)
20.00u - 21.30u: Ontspanning + douches
21.45u: Bedtijd en lichten uit
Internen van de tweede en derde graad.
07.15u - 07.45u: Opstaan, zich klaarmaken (douches 3e graad)
07.35u - 08.15u: Ontbijt
16.00u - 17.00u: Vieruurtje + Ontspanning
17.00u - 18.20u: Studie ASO - TSO 2e graad
17.00u - 18.40u: Studie ASO - TSO 3e graad
17.00u -18.15u: Studie en activiteit/ontspanning BSO
18.35u - 19.15u: Avondeten
19.15 – 20.15u: Studie ASO-TSO 2de graad + studie BSO (tot 19u45)
19.30u - 20.30u: Studie ASO-TSO 3de graa
20.30u - 21.50u: Ontspanning + douches
21.50- 22.30u: Naar de kamers en lichten uit
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8. STUDIE
Onze leercoaching bestaat uit vier onderdelen:
1. Organisatie algemeen
• Studie vormt een vast onderdeel in de dagorde.
• Onze visie over studie kan je lezen in ons opvoedingsproject (blz 4)
2. Begeleiding tijdens de studie
• De opvoed(st)er zorgt ervoor dat de internen in ideale omstandigheden hun
schoolwerk kunnen doen: stilte, orde en rust zijn daarbij sleutelwoorden.
• We houden rekening met de leerstijl en noden van onze internen en vinden
differentiatie belangrijk. In dialoog met de school, de ouders en de internen
zoeken we uit wat iemand nodig heeft. Soms is studeren in groep een troef,
soms is men gebaat bij individuele studie in een studeerkamer.
3. Coaching
• We stimuleren de zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid van onze internen.
(Waarom doe je het? Waar wil je naartoe? Wat is je
volgende stap? Hoe zou je dit zelf kunnen
oplossen? Wanneer ga je wat doen?)
• We leren internen de vaardigheid om hulp te vragen
en te leren plannen.

4. Leren studeren
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9. VRIJE TIJD
Naast een vast studiegedeelte is er ook nog heel wat vrije tijd waarbij we onze
internen een zinvol ontspanningspakket aan te bieden :
Activiteiten ter plaatse:
• Biljarts, kickers, airhockey, tafeltennis en tal van spelen.
• Film en T.V.
• Elke dinsdag een recente film op groot scherm.
• Balsporten, start-to-run, zumba, … .
Activiteiten buiten het internaat
•

IJsschaatsen, bowlen, muurklimmen, bioscoopbezoek, skaten, kajak,
mountainbike, stadsspelen, bosspelen, tropisch zwembad,… .

Speciale activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlaamse Kermis
Swingpaleis – karaoke
Eén tegen allen
Grootouderfeest
Barbecue
Nieuwjaarsreceptie
Solidariteitsacties
Dag van de Intern
Adventure Day
Ingaan op het aanbod van culturele of sportieve evenementen: bijwonen van
volleybalwedstrijden in de EDUGO Arena, bijwonen van tv opnames,
Lichtfestival Gent, Ladies at the Movies etc.
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10. RESTAURANT
Onze internen maken voor alle maaltijden gebruik van het schoolrestaurant. Dat staat
garant voor gevarieerde en gezonde maaltijden.
Het restaurant werkt met een zelfbedieningssysteem. Het menu hangt uit op
verschillende plaatsen en in het restaurant zelf. Je kan het tweewekelijks menu ook
raadplegen op www.edugo.be .
In ons schoolrestaurant bieden we het EET.LEER.LEEF-project aan. Dit staat voor
uitsluitend dagverse grondstoffen, fijne ingrediënten en seizoensproducten van
Belgische bodem. Met Eet. Leer. Leef. richten we ons tot de jongeren, hun ouders en
de scholen en brengen we hen een gezonde en gevarieerde eet- en levensstijl bij.
Voor de internen zijn alle maaltijden inbegrepen in het kostgeld.
het schooljaar krijg j

e een elektronische betaalkaart. Die is strikt e
Voorbeeld van een weekmenu:B
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11. Veelgestelde vragen
•

Zijn gsm’s toegestaan in het internaat?

Ja. Internen van de eerste en tweede graad bewaren hun gsm tijdens de studie en
vanaf 21u00 (eerste graad) en 21u50 (tweede graad) in hun locker tot 07u15.
Internen van de derde graad bewaren hun gsm in hun locker tijdens de studie.

•

Is PlayStation toegestaan in het internaat?

Ja. Tijdens de vrije momenten mag het, maar je mag géén spelen meebrengen voor
18+
• Kan ik het internaat verlaten om mijn hobby uit te oefenen?
Ja. Je ouders vullen dan éénmalig een formulier in om je afwezigheid te melden.
• Mag ik een instrument meebrengen naar het internaat?
Ja. Als je niet te vals speelt. ;-)
• Heb ik geld nodig op het internaat ?
Je kan overleven zonder centen tenzij je kopieert of print, want dat moet je betalen.
Als we met het internaat uitstappen doen betalen wij het vervoer en de inkom. Wil je
ter plaatse iets wil kopen, betaal je dit zelf. Heb je dringend schoolmateriaal nodig
dan kan je in ons “winkeltje” terecht. We verkopen zonder winst.
• Wat gebeurt er als ik ziek word?
Tijdens de schooluren word je opgevangen door de school, tijdens de internaatsuren
door het internaat. We nemen contact op met je ouders en maken verdere afspraken.
• Mag ik eten en drinken meebrengen van thuis uit?
Niet nodig! Wij zorgen dat je niets tekort komt. Toch graag een tussendoortje mee
van thuis? Het kan maar overdrijf niet. We doen ons best om jou gezonde
eetgewoonten bij te brengen.
• Mag ik een waterkoker meebrengen ?
Niet nodig! Je mag alles gebruiken van het internaat (microgolf, koelkast, waterkoker
etc.)
• Is er wifi in het internaat?
Ja, er is wifi tussen 16.00u-21.00u. Elke intern heeft een unieke code.
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12. KOSTPRIJS - BORGSOM
1. Bij de inschrijving : borgsom van € 260
•
•
•

Eénmalig te betalen bij de inschrijving
Geldt als bewijs van definitieve inschrijving
Terugbetaling : na het verblijf op internaat als aan de voorwaarden
voldaan is (zie internaatsgids en inschrijvingsformulier)

2. Berekening internaatsgeld:
• Het internaatsgeld wordt berekend op basis van het aantal schooldagen
(180) x de dagprijs (€14,44) = € 2599,2. Dit bedrag, afgerond op € 2600, wordt
gedeeld in tien gelijke schijven, gespreid over tien maanden.
• Er worden géén extra kosten aangerekend voor activiteiten. Alle
inkomgelden, vervoer en materiaal zijn inbegrepen in de prijs.
• Ook alle maaltijden zijn inbegrepen in de prijs.

3. Kortingen
• Broers en zussen krijgen een korting van 5% op het internaatsgeld.
• Ouders die hun rekeningen per trimester betalen ontvangen een korting
van €100 per jaar.
• Bij afwezigheid van 14 opeenvolgende dagen wegens ziekte of stage
wordt €7 korting per dag toegestaan.

4. Spreiding facturen: keuze tussen formule 3.1 of 3.2
3.1 Maandelijkse betaling voor de tiende van elke maand
•
•
•

voor het bedrag van 260€
voor de periode van september tot en met juni
juli : afrekening borgsom

3.2 Betaling per trimester: te betalen tijdens de eerste maand
van het beginnend trimester
•
•
•

eerste trimester : 1000 €
tweede trimester : 1000 €
derde trimester : 500 €
TOTAAL

: 2500 €

5. Rekeningnummer : BE96 7310 2533 9405

bic KREDBEBB
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14. CONTACT
Voor bijkomende inlichtingen kan u ons op volgende manieren bereiken:
www.edugo.be
info.internaat@edugo.be

Volg ons op facebook: EDUGO Internaat
Directie internaat:
Lieselotte Bockstal: 1e en 2e graad
09/255.91.42
0496/27.29.39
Nancy De Geyter: 3e graad en CDO
09/255.91.39
0473/21.88.59
Je kunt altijd vrijblijvend het internaat bezoeken na telefonische afspraak of tijdens de
open schooldagen (*) van de EDUGO campussen.
Tijdens de grote vakantie is het internaat geopend op dezelfde dagen als de EDUGO
scholen.

(*) afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.
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