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Welkom 
  

Beste student  

Hartelijk welkom op de PEDA Elckerlyc   

Eén van de grote uitdagingen is "samenleven", het samenwonen van verschillende mensen. In ons land 

en  in de wereld is dit niet gemakkelijk. Op de PEDA leren we op een goede, evenwichtige manier 

samen leven.  

Jonge mensen hebben een duidelijke basis nodig waarop ze altijd kunnen terugvallen. Een leefregel is  

nodig om goed met elkaar samen te leven. Dit betekent niet strengheid maar zekerheid dat er iemand 

is  bij wie je altijd terecht kan, die je vertrouwt, die je goed behandelt, die genegenheid en tijd voor je 

heeft.  Wij willen je begeleiden en stimuleren op weg naar meer weerbaarheid, zelfstandigheid, 

volwassenheid.  

Wij streven naar:  

een sterke persoonlijkheid  

gerichtheid op anderen  

bereidheid om zich in te zetten voor de gemeenschap  

verdraagzaamheid  

zorg voor milieu en natuur  

zoeken naar zin, geïnspireerd door de christelijke waarden en normen  

Wij hopen dat jullie beseffen dat studie belangrijk is met het oog op de toekomst en op al wie met 

die  toekomst verbonden is.  

 

Onze opvoedingsstijl:  

hartelijke vastberadenheid.  

noodzakelijke discipline.  

vrijheid in gebondenheid.  

Beste student: gebruik deze leefregel om jezelf te trainen in zelfstandigheid.  

Veel succes!  

Jullie opvoeders Maarten Depraetere en Johan Berteloot   

De internaatbeheerders  Janne Snoeck/Sophie Tournoy 
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1. Verantwoordelijken voor het internaat   

 

Internaat beheerders 

Algemeen – coördinerend beheerder   Mevr. J. Snoeck:  
050 40 30 42 / 0497 07 03 54 of   
janne.snoeck@tergroenepoorte.be 

Pedagogisch beheerder 1ste, 2de  jaar 
jongens en meisjes en 3de jaar  
meisjes 

Mevr. L. Raes: 
0474 23 03 50  
lynn.raes@tergroenepoorte.be 

Pedagogisch beheerder 3de jaar 
jongens, 4de,  5de, 6de en 7de jaar 

Mevr. S. Tournoy: 
0488 04 32 19   
sophie.tournoy@tergroenepoorte.be 

 
Opvoeders: 

1Ste GRAAD 

eerste jaar   meisjes en 
jongens  

Davine De Baets  
Marieke Denorme  

Huize 
Cranenburg 

tweede jaar   meisjes en 
jongens  

Bart Van Leene 
Marc Huyghe  
Elise Misschaert  

Huize  
Cranenburg 

2de GRAAD 

derde jaar  meisjes  Iryna Havrylyuk 
Jill Faes  

Huize Malpertuus 

vierde jaar  meisjes  Nel Margodt  Huize  Komvest 

derde jaar  jongens  Arthur Timmerman 
  Jurgen Van Eeghem 

Huize  Komvest 

vierde jaar  jongens  Jurgen Van Eeghem 
Aber Vanhee  

Huize Komvest 

3de GRAAD 

vijfde jaar  meisjes  Lobke Deschout   Huize  Komvest 

zesde jaar   meisjes   Lobke Deschout  Huize  Komvest 

vijfde jaar   jongens  Tomas Bauden   Huize  Spinola 

zesde jaar  jongens  Dries Vernieuwe    Huize Spinola 

specialisatiejaren  meisjes en 
jongens  

Maarten Depraetere  
Johan Berteloot 

Huize Peda   
Komvest 

 
Preventie-adviseur: Gert Rots 
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2. Dagverloop 

 

15u50  Studenten die geen lessen meer hebben, mogen rechtstreeks naar 
de Peda Elckerlyck vertrekken 

16u40  Einde laatste lesuur en iedereen gaat rechtstreeks naar de Peda 
Elckerlyck 

16u45  Je vertrekt zelfstandig naar het Peda Elckerlyck 

17u-17u30   Aankomst op de Peda, je kunt een vieruurtje nemen in de 
ontspanningszaal 

17u30 – 18u30  Studie. Verplichte aanwezigheid op uw kamer.  
Studenten van dienst melden zich aan bij de opvoeder  

18u45-19u15  Avondmaal in eigen residentie 

19u15  Activiteit of indeling naar keuze van de vrije tijd 

22u30  Iedereen moet aanwezig zijn op de Peda (op donderdag om 24u) 

23u  Iedereen is aanwezig op zijn eigen kamer  
Stilte op de kamers!  

7u15 – 7u45  Vrij ontbijten in ontbijtruimte   

8u00  Iedereen vertrekt zelfstandig naar school   

8u15  Aankomst op Ter Groene Poorte. Iedereen begeeft zich naar zijn 
klas of zijn  respectievelijke koer 
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3. Wat je moet weten over…  
3.1. Afwezigheden  

• De ouders telefoneren naar de school om de afwezigheid van hun zoon of dochter 
en de voorziene afwezigheidsduur te melden.  

• Elke afwezigheid op de peda, voor één of meerdere nachten, moet steeds gewettigd  
worden door een briefje van de ouders of een doktersattest. Dit geef je bij terugkomst 
dadelijk en spontaan af aan je  opvoeder.   

• Diensten voor derden, zoals helpen bij een demonstratie, banket, 
oudleerlingenavond, ... kunnen maar als  afwezigheid gewettigd worden, indien de 
internaatbeheerder hiervan op voorhand, én door de betrokken leraar, én door de 
betrokken student, op de hoogte werd gebracht.  

• In bijzondere gevallen zoals stakingen bij het openbaar vervoer of bij onzekerheid 
betreffende het afhalen  van uw zoon of dochter, wordt er van de ouders verwacht 
dat zijzelf contact opnemen met de school overdag of 's avonds met de peda. Zo kan 
er samen met de verantwoordelijken gezocht worden naar een geschikte oplossing. 
De ervaring leert ons dat dit de beste manier is om paniek en onwettige 
afwezigheden te vermijden.  

3.2. Avondontspanning  

De avondontspanning duurt van 19u15 tot 23u00. Iedereen is ten laatste om 22u30 aanwezig. Op 
donderdagavond word je ten laatste om 24u00 op jouw kamer verwacht. Er wordt van je verwacht 
om je steeds aan – en af te melden. 

 

• Tracht zoveel mogelijk je avond op voorhand te plannen. De ganse avond doelloos 

rondslenteren is uit den boze.  

• Geen overdadig drankmisbruik als je op stap gaat!  

• Let op! Wanneer je het domein van de Peda verlaat, zonder toezicht van de opvoeder, 

dan doe je dit op  eigen verantwoordelijkheid en kunnen het internaat of de opvoeders 

niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of andere feiten!  

• Als je zelf een activiteit wilt organiseren met enkele vrienden, bespreek eerst je plannen 

met je opvoeder en kijk wat mogelijk is. Laat iets weten aan de opvoeder als je vertrekt en 

terugkomt van een activiteit. Stel ons niet voor voldongen feiten. Spreek eer je handelt!  

• Uit respect voor je medestudenten wordt verwacht dat je vanaf 22u00 al een zekere stilte 

in acht neemt!  Iedereen slaapt graag in alle rust!  

• TV kijken kan tot 23u00. Langer kan na afspraak met de opvoeder.  

• Slapengaan met muziek en hoofdset is verboden voor de veiligheid (horen van alarm) 

• GSM – en/of andere adapters worden tijdens het slapen en bij de afwezigheid van de 

student uitgetrokken.  

 

3.3. Douchen  

Een dagelijkse douche zou voor iedereen een must moeten zijn.  
 

3.4. Rook-en middelengebruik  

ROOKBELEID INTERNAAT  
Het is de opvoedende taak van het internaat om een rookvrije leefstijl bij jongeren en volwassenen 
te versterken.  
 
Roken is nog steeds de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak in België. Bovendien veroorzaakt 
roken hoge zorgkosten en aanzienlijke maatschappelijke kosten.  
Roken brengt niet alleen de gezondheid van de roker zelf schade toe, maar ook die van anderen in 
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zijn omgeving.  
 
Een gezonde werkomgeving en studie-omgeving zijn dan ook in ieders voordeel. Daarom is het 
belangrijk dat alle internen betrokken worden bij dit rookbeleid teneinde een verandering teweeg te 
brengen.  
 
Aan de hand van een aantal projecten, waarbij we de nadruk leggen op het gezondheidsrisico, 
proberen we te komen tot een rookvrij internaat.  
Intervisiemomenten met andere internaten, debatavond rond ‘stoppen met roken’, ophangen van 
anti-rookaffiches, uitdelen van folders, tonen van een documentaire over longkanker, enz…hebben 
zeker hun effect bij het terugdringen van het tabaksgebruik bij jongeren.  
 
Voor jongens en meisjes uit de 1ste  , 2° graad en 3 de graad is er een totaal rookverbod. Wie betrapt 
wordt op (elektronisch) roken, dampen, vapen,… wordt hiervoor gesanctioneerd. Rookwaren 
worden in beslag genomen en men dient op vrijdagmiddag één of meerdere uren na te blijven.  
Bij herhaling zal de intern 3 dagen van het internaat geschorst worden en kan een definitieve 
uitsluiting van het internaat opgelegd worden.  
 
Roken binnen de gebouwen is ten strengste verboden en heeft een definitieve uitsluiting als gevolg. 
Ook voor de personeelsleden en bezoekers van het internaat geldt een totaal rookverbod binnen de 
gebouwen en op het internaat domein. Binnen het internaat worden er pictogrammen aangebracht 
zodat iedereen die op het internaat aanwezig is, kan kennis nemen van het rookverbod. Bovendien 
is het sinds 1 september 2008 bij decreet verboden om te roken op school – en daaraan verbonden 
internaat domeinen tussen 06u30 en 18u30. Dit rookverbod werd op 1 september 2018 algemeen 
en uitgebreid naar 24u op 24u en 7 dagen op 7.  
 
Een rookvrije school creëert een omgeving waarbij niet – roken de norm is en dat maakt het voor 
leerlingen gemakkelijker om te kiezen om niet te roken of om te stoppen met roken.  
Het bezit, gebruik en verhandelen van drugs is verboden.  
 
In alle gevallen zal het bovenstaande leiden tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting van de peda. 
Dit is  de enige manier om het vertrouwen dat de ouders in ons stellen niet te beschamen.  

• (Elektronisch)  roken,  dampen,  vapen,..    is  ten  strengste  verboden  op  het  internaat  
of  op  het  schooldomein  (ongeacht  het  al  dan  niet  mogen  roken  van  thuis).  Rookwaren  
worden  in  bewaring genomen en je wordt gesanctioneerd. (zie beleidsverklaring)  

• Wie in het gebouw rookt, wordt onmiddellijk van het internaat weggezonden.  

• Het bezit, gebruik en verhandelen van drugs is strafbaar. Drugs kunnen op korte tijd de 
gezondheid van  de  intern  ten  gronde  richten.  Wie  drugs  bezit,  gebruikt  of  verhandelt,  
wordt  onmiddellijk  van  het  internaat weggezonden.  

• Het bezit of gebruik van alcoholische dranken en energydranken zijn verboden. Deze 
dranken worden in bewaring genomen en je wordt gesanctioneerd. 

 

3.5. Fietsen - Auto   

Studenten begeven zich zelfstandig van en naar Peda Elckerlynck.  

• De fietsen worden enkel geplaatst in de daarvoor voorziene fietsrekken op het domein.  

• Beveilig je eigen fiets tegen diefstal! Het gebruik van een persoonlijk slot is verplicht.  

• De Peda of de school is niet verantwoordelijk bij eventuele diefstal!   

• Iedereen zorgt voor zijn eigen fiets!  

• In het begin van het schooljaar meld je je met je fiets aan bij de opvoeder, van wie je een 
nummer zal  krijgen om op je fiets te kleven. Deze zal overeenkomen met de standplaats 
voor je fiets op het terrein.  Je brengt maar één fiets mee naar de PEDA!  

• Je staat ook zelf in voor de reparatie van je fiets! Je kan eventueel hulp vragen aan de 
opvoeder.  

• Je kan ook je auto gebruiken om van de peda naar school te rijden en omgekeerd. We 
rekenen op jullie  gezond verstand. We raden tevens af om de auto te gebruiken tijdens de 
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ontspanningsmomenten. Het  rijden met de auto valt onder de eigen verantwoordelijkheid, 
alsook het meerijden met een auto!  

• De  auto  wordt  buiten  het  domein  geplaatst.  Je  kan  niet  oprijden  op  domein  Peda  er  
is  betalende  parkeergelegenheid in de buurt. De auto kan wel op het schooldomein TGP 
geplaatst worden.  

3.6. Geluid  

• Hou rekening met je medestudenten en vermijd overtollig lawaai!  

• De muziek mag niet hoorbaar zijn op de gangen 

• Hou het tevens rustig in de gangen en op de binnenkoer, zeker na 22u, zodat je je 
medestudenten niet  stoort.  

3.7. Kamer  

• De kamer wordt één maal per week gepoetst. Op de poetsdag maak je je lavabo leeg en 
zet je alles van  de grond.  

• Op vrijdag doe je de ramen en gordijnen dicht en trek je ALLE sopcontacten uit.  

• Je kamer is je persoonlijke rust –en studiehoek die je naar eigen smaak mag opsmukken.  

• Je kamer is steeds op slot als je er niet bent. Zorg voor je eigen sleutels!  

• Kamermeubilair wordt niet verplaatst en je zorgt ervoor dat alles steeds ordevol erbij ligt.  

• Je verlucht je kamer dagelijks! Hang niet uit je raam.   

• Het internaatspersoneel kan bij verdwijning van persoonlijke spullen niet aansprakelijk 
worden  gesteld.  

• Elektrische toestellen zijn niet toegestaan met uitzondering van deze voor persoonlijke 
hygiëne, een  laptop,  een  radio,  een  wekker  en  bureaulamp!  Deze  mogen  enkel  
aangesloten  worden  via  een  officiële contactdoos!  

• Tijdens het weekend, overdag en bij het slapengaan zijn alle stekkers uit het stopcontact.  

• Ververs regelmatig je wasgerief en je beddengoed. Het gebruik van een matrasbeschermer 
is verplicht.  

• Maak je bed iedere ochtend op!   

• Hou je vloer steeds vrij. Plaats je valies op de kast en leg je kledij ordentelijk in de kast. 

• Muurdecoraties breng je enkel aan mits gebruik van kneedgommen. Het gebruik van 
duimspijkers en plakband is niet toegestaan om zaken te bevestigen aan de muur. Zorg voor 
een smaakvolle inrichting  van je slaap – en studieruimte zonder overdaad!  

• Jongens respecteren de privacy, het terrein en de kamers van de meisjes en omgekeerd!  

• Je opvoeder is steeds welkom op je kamer.  

• Op verschillende tijdstippen kan de opvoeder je kamer controleren op netheid en orde.  

3.8. Maaltijden  

• Tussen 7u15 en 7u45 word je verwacht aan de ontbijttafel. Na het ontbijten plaats je zelf 
je tas, bord  en bestek op het aanrecht. Gooi tevens je afval in de respectievelijke 
vuilnisbakken! De mensen van  dienst kuisen de tafels af en ruimen het ontbijtruimte op.  

• Het avondmaal kan genomen worden tussen 18u45 en 19u15. Na het avondmaal verzamel 
je zelf je  afwas de intern met dienst brengt de afwas naar de keuken.  Gooi tevens je afval 
in de respectievelijke  vuilnisbakken! Het is leuk als we met iedereen op hetzelfde tijdstip 
aan tafel zitten. 

• Eigen eten meebrengen en opwarmen kan, na 19u15, je zorgt dat alles proper achter blijft.   

3.9. Openingsuren 

• Op maandag  kan men  de  bagage  plaatsen  beneden  in  de  traphal van Spinola van 
8u30 – 9u30 en op vrijdag plaats je de valies ten laatste om 8u in de gang van de peda. 

• Op vrijdag is het internaat gesloten en in het weekend is peda verboden terrein! 

• De bagage op peda wordt iedere week met een bestelwagen naar de peda en terug naar 
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school gebracht. Indien je later komt zorg je voor eigen vervoer naar de Peda  

• Op  schooldagen  is  het  internaat  toegankelijk  vanaf  15u,  bij  vrijstellingen  breng  je  de  
internaatsbeheerder op de hoogte. Buiten deze uren is het verboden om op de Peda te 
verblijven. 

3.10. Roken  

• Roken schaadt de gezondheid en is bijgevolg ten zeerste af te raden.  

• Roken binnen de gebouwen is ten strengste verboden en heeft een definitieve uitsluiting 
als gevolg.   

• Ook voor de personeelsleden en bezoekers van het internaat geldt een totaal rookverbod 

• binnen de  gebouwen en op het internaatsdomein. Binnen het internaat worden er 
pictogrammen aangebracht  zodat iedereen die op het internaat aanwezig is, kan kennis 
nemen van het rookverbod. Bovendien is  het sinds 1 september 2008 bij decreet verboden 
om te roken op school – en daaraan verbonden  internaatsdomeinen tussen 06u30 en 
18u30. Dit rookverbod werd op 1 september 2018 algemeen en  uitgebreid naar 24u op 
24u en 7 dagen op 7.   

• Een  rookvrije  school  creëert een  omgeving  waarbij  niet  – roken  de  norm  is en  dat 
maakt  het  voor  leerlingen gemakkelijker om te kiezen om niet te roken of om te stoppen 
met roken.   

3.11. Sleutels  

• Je krijgt een sleutel van je kamer en van de deur van de peda. Je mag je sleutels 
meenemen naar huis. Let  op! Vergeet ze niet op maandagmorgen!  

• Je deur is altijd op slot als je er niet bent!  

• Tijdens de nachtrust mag de deur NIET gesloten worden.  Verlies van de sleutels dient 
onmiddellijk  gemeld te worden. De kost voor een nieuwe sleutel worden aangerekend via 
de internaatsrekening en  bedraagt 20 euro per sleutel!  

3.12. Stijl  

Op peda ruil je jouw uniform om voor vrijetijdskledij.  
● Hierbij hoort fatsoenlijke vrijetijdskledij en geen opvallende extravagante kledij zoals T-

shirts met brutale en kwetsende opschriften 
● Geen ontblote bovenlijven of blote buiken 
● Zorg dat je geregeld wat anders kan aantrekken en fris voor de dag komt 

 
Onder stijl verstaan we houding, haardracht en taal. We hechten daar binnen het internaat evenveel  
belang aan als de school en volgen daarom dezelfde afspraken als het schoolreglement: 

● Het Algemeen Nederlands is de omgangstaal 
● Je bent niet enkel beleefd en voornaam ten opzichte van directie, opvoeders, leraars en 

personeel,  maar ook tegen je schoolmakkers. 
● Met je handen in je zakken rondlopen, tegen een muur hangen, je kledij onverzorgd dragen, 

zijn weinig stijlvolle houdingen.  
● Kauwgom kan niet!  

3.13. Studie  

• De studenten kiezen zelf wanneer ze moeten studeren. De verantwoordelijkheid ligt bij 

hen. Ze zijn  verplicht  aanwezig  op  hun  kamer  tussen  17u30  en  18u30  zodat  de  

opvoeder  kan  controleren  of  iedereen aanwezig is. Voor vragen, problemen,… kan je 

steeds terecht bij de opvoeder.  

• Maak best een eigen studieplanning op en wees zo verstandig je studie op lange termijn 

te plannen.  Hang desnoods een schema uit in je kamer!  

• Heb respect voor je medestudenten die aan het studeren zijn!  
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Wij raden aan om volgende zaken in acht te nemen tijdens het studeren:  

• Luister je naar muziek tijdens de studie met een hoofdtelefoon zodat je niemand 

anders stoort.  

• Eerst studeren en dan ontspannen!  

• Toiletbezoek plan je best voor of na de studie  

3.14. GSM-gebruik  

• Het gebruik van een GSM is toegelaten, uitgezonderd tijdens de maaltijden.  

3.15. Alcohol   

Er is geen alcohol toegelaten op de peda. Bij speciale gelegenheden kan er een afspraak gemaakt 
worden  met de opvoeder. Er wordt nooit zonder toestemming alcohol meegenomen naar de peda. 
Indien je  betrapt wordt met alcohol op de kamer, volgt een sanctie en worden de waren in beslag 
genomen.   

3.16. Bezoek  

Er is geen bezoek toegelaten op de peda enkel uitzonderlijk en op vraag aan de beheerder 
familie. Hou rekening met anderen en bewaar de rust.   

3.17. Veiligheid  

• Om veiligheidsredenen is het verboden om verwarmingstoestellen, 
waterverwarmers, koelkast,  koffiezetapparaten,… op je kamer te hebben.   

• Defecten aan lampen of stopcontacten probeer je nooit zelf te herstellen en 
worden gemeld, net als alle  andere eventuele beschadigingen, aan je opvoeder.  

• Met vuur spelen evenals roken in de gebouwen heeft een tijdelijke of definitieve 
uitsluiting van de peda als gevolg.  
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SPECIFIEKE NOODPROCEDURE  

Procedure tot EVACUATIE  

Versie: 2018_08_26_versie1 Pagina 2 van 3  

De originele, ondertekende versie van de specifieke noodprocedure te bewaren bij 
de  preventieadviseur  

Stappenplan  

1. BLIJF KALM EN MAAK JE KLAAR OM TE EVACUEREN  

• Stop alle werkzaamheden  

• Sluit ramen, deuren, kasten  

• Schakel apparaten en machines uit  

• Laat de verlichting branden  

• Laat persoonlijke zaken achter  

• Voel aan de deur en de klink. Open die enkel indien die niet warm heeft.   

• Heeft de klink warm? Blijf binnen en ga voor het raam staan. Bel 112 en geef 
duidelijk door waar je  bent. Leg indien mogelijk een natte handdoek voor de deur 

zodat de rook niet binnen kan. 

2. EVACUEER HET GEBOUW  

• Verlaat het lokaal  

• Internaat: wek de buren, doe je jas en overschoenen aan  

• Gebruik geen lift  

• Bij rookontwikkeling: hou het hoofd zo laag mogelijk bij de grond; hou een nat 
washandje voor je  mond  

• Indien de weg versperd is, gebruik een andere uitweg  

• Niet lopen en niet drummen  

• Merk je dat er iemand ontbreekt, verwittig dan je leerkracht of opvoeder. 

3. GA NAAR DE VERZAMELPLAATS  

• Stel je op per klas of per kamer (internaat)  

• Dagschool: de leerkracht of opvoeder telt de leerlingen en meldt deze aan in de 
sporthalle. Indien  die niet bereikbaar is wordt er aangemeld aan de receptie.  

• Internaat: de opvoeder telt de leerlingen en noteert volgens de afpraken.  

• Wacht ter plaatse op verdere instructies 

4. EINDE van de noodsituatie  

• Keer nooit terug zonder toestemming van de directie, hulpdiensten of 

overheid.  • De directie geeft het signaal dat de evacuatie is afgelopen. 

Bij afwezigheid geeft de  preventieadviseur dit signaal. 
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SPECIFIEKE NOODPROCEDURE 

Procedure bij AMOK SITUATIES  

Versie: 2018_08_19_versie1 Pagina 2 van 3  

De originele, ondertekende versie van de specifieke noodprocedure te bewaren bij 
de  preventieadviseur  

Stappenplan  

1. BLIJF KALM EN GEEF ALARM  

• Dagschool: verwittig 120 (receptie 050/40-30-20) of 126 - secretariaat  

• Internaat: verwittig de lokale opvoeder  

• Opvoeder activeert belsignaal: 3x kort, herhalend met interval  

• Waar mogelijk en veilig wordt dit versterkt via de intercom 

1. ACTIVEER LOCKDOWN  

• Schakel de lichten uit  

• Sluit de deur – sleutel van de deur  

• Gelijkvloers: verbergen onder het raam, weg van de deur  

• Eerste verdieping of hoger: verberg je tegen de muur, naast de deur  

• Zet de gsm stil en zet ook het trilsignaal uit  

• Blijf kalm, stil en wacht op instructies 

2. BEL HULPDIENSTEN  

• Door receptie, opvoeder of leerlingensecretariaat. Kan je niemand bereiken: bel 
rechtstreeks naar de  hulpdiensten: 112  

• Geef duidelijke instructies: aantal daders, locatie, beschrijving van daders, 
vuurwapen of ander  wapen? slachtoffers? ernst?  

• Gebruik geen codetaal!  

3. EINDE van de noodsituatie  

• Door directie of hulpdiensten  

• Directie gaat van deur tot deur en geeft persoonlijk elk lokaal vrij  

• Na de situatie wordt er verzameld op de locatie die wordt medegedeeld 

bij de vrijgave. • Het EHBO team staat klaar voor eerste hulp na de 

vrijgave van lokalen en gebouwen. • Opvoeders en coördinatoren 

ondersteunen bij opvang van leerlingen. 

 

 

Alle voorzieningen van brandpreventie zijn aanwezig op de Peda. Dit is geen speelgoed. 
Die  dingen zijn er om mensenlevens te redden. Wie er toch misbruik van maakt zal 
onmiddellijk  van de PEDA verwijderd worden. 
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3.18. Verzorging  

• In het kader van een integraal zorgbeleid engageert het internaat zich samen met de 
school  en het CLB om vanuit hun eigen rol samen te werken met als doel de zorg en 
de begeleiding  zo nodig gezamenlijk op te nemen.  

• In geval van ziekte of een kwetsuur, zal de opvoeder de intern helpen bij de eerste medische  
zorgen en medicatie toedienen waarvoor d.m.v. de medische fiche toelating werd gegeven. 

• Je  blijft  nooit  zomaar  op  de  kamer  liggen!  Enkel  in  overleg  (koorts)  met  de  opvoeder  
of  internaatsbeheerder.  

• Bij  koorts  of  erge  kwetsuur  zal  telefonisch  contact  opgenomen  worden  met  thuis  om  
te  bespreken of de intern al dan niet naar huis dient gestuurd te worden. Eventueel zal de 
intern door de ambulance of ziekenvervoer naar het ziekenhuis gebracht worden.   

• Als de intern, in onderling overleg met de ouders, naar huis wordt gestuurd, verwittigt het  
internaat de school betreffende de afwezigheid van de intern voor die dag. De dagen dat de  
intern langer thuis blijft, dienen telefonisch gemeld te worden aan de school door de ouders.  

• Vergeet bij terugkomst geen afwezigheidbriefje af te geven aan je internaatsopvoeder.  

• Voor  doktersvoorschriften  of  aankoop  van  geneesmiddelen  is  het  aangewezen  dat  
iedere  intern minstens twee kleefbriefjes van het ziekenfonds en de identiteitskaart bij zich 
heeft.  

 

3.19. Internet  

Er zal worden op toegezien dat dit medium op een correcte manier gebruikt wordt. Bij misbruiken  
kan de aansluiting per kamer worden verbroken. Om een aansluiting te verkrijgen dient de student  
zelf te zorgen voor een computer en eventueel een internetkabel.  

3.20. Gadgets   

Eigen ontspanningsmateriaal zoals I-pod, gps, gsm, Game boy, PSP, MP3, USB stick, I-phone,  
Laptop, pc,… worden door de studenten op eigen verantwoordelijkheid bijgehouden. De peda 
en opvoeders kunnen bij verdwijning, schade of diefstal niet aansprakelijk gesteld worden.  

3.21. Voorstellen, vragen, problemen,…  

Hiervoor kan je steeds terecht bij je opvoeder. Alles is bespreekbaar en zal in volledige discretie  
behandeld worden. Aarzel niet als je met iets zit, ook als het over medestudenten gaat. Vertel  het 
liever aan de opvoeder zodat hij kan handelen in ieders belang.  

3.22. Varia  

• Gelieve  een  adreswijziging  of  verandering  van  telefoonnummer  te  melden  aan  de  
internaatsopvoeder.  

• Het opnemen van beeld- en geluidsmateriaal op internaat kan in geen geval zonder de 

toestemming van de opvoeder en van de student.  

• Tijdens de activiteiten nemen de opvoeders zelf geregeld foto’s. Indien je niet gefotografeerd 

wenst  te worden, deel je dit mee aan de internaatbeheerder.  

• In het kader van de nieuwe algemene verordening en gegevensbescherming vraagt de 

school/internaat toestemming om foto’s van uw zoon/dochter te publiceren. Indien u hiermee 

akkoord gaat, geldt dit ook voor het internaat.   

3.23. Sancties  

• Wanneer je gedrag de goede werking van de peda hindert dan kan een opvoed(st)er of de  

internaatbeheerder je een ordemaatregel opleggen b.v. een pedagogische straf, uitvoeren 

van  een  taak,  ontnemen  van  je  ontspanningsactiviteiten  of  het  verplicht  volgen  van  
extra  avondstudie.  

• Bij ernstige feiten kan de internaatbeheerder, in overleg met de directie van de school, je 
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een  tuchtmaatregel opleggen. Er kan beslist worden om je tijdelijk van de peda te 
verwijderen of  definitief te schorsen.   

4. Om over na te denken…  

• Het leven op de PEDA steunt op een grote dosis wederzijds vertrouwen. Stel je 
ouders en je  opvoeder dan ook niet teleur door misbruiken of ongepast gedrag.  

• Deze info is niet bedoeld als strafwetboek of een verzameling van verbodsbepalingen 
om je  leven op de peda zuur te maken.  

• Deze info is wel bedoeld als rode draad die het geordend en prettig samenleven in 
een groep als  deze mogelijk maakt.  

• Respecteer niet alleen het materiaal, maar breng ook begrip op voor elkaar. Wees 
solidair en fair  en neem je eigen verantwoordelijkheid als student.  

• Samenhorigheid en verantwoordelijkheidszin zijn hier van essentieel belang. Het 
zijn de  ingrediënten, de sfeermakers die het leven in groep, o.l.v. je opvoeder 
aangenaam maken.  

5. Beleidsverklaring: Veiligheid - Gezondheid - Welzijn – 

Leefmilieu 

De inrichtende macht van Internaat Ter Groene Poorte verklaart inzake veiligheid, gezondheid, 
welzijn en milieu een actief  beleid te voeren conform de wettelijke voorzieningen en geïnspireerd 
vanuit het  opvoedingsproject en de Wet op het Welzijn.  
 
Om gestalte te geven aan dit beleid:  
1. werkt de inrichtende macht samen met de directie en in samenwerking met de interne dienst  
en de hiërarchische lijn, een dynamisch risicobeheersingssysteem uit, stelt een globaal  
preventieplan op en voert jaarlijks actieplannen uit die bijdragen tot de integratie van veiligheid,  
gezondheid en milieu in de opleiding en in de navorming.  
Voorafgaandelijk wordt het advies gevraagd van het comité/vakbondsafvaardiging. In deze 
plannen wordt o.a. ook voorzien in vorming en opleiding van het personeel (EHBO en  
brandpreventie), worden de verantwoordelijkheden op elk niveau vastgelegd, worden  
consultaties van het personeel ingebouwd, worden er regelmatig evaluaties voorzien en worden  
uiteraard de doelstellingen vooropgesteld.  
 
2. staan zij ervoor in dat dit welzijnsbeleid door alle personeelsleden gekend is en streeft ernaar  
dat het toegepast wordt.  De directie geeft dan ook regelmatig de nodige informatie en  instructies, 
via het schoolwerkplan, op personeelsvergaderingen, op uithangbord, … Ook deze 
beleidsverklaring wordt aan alle personeelsleden kenbaar gemaakt. 
 
3. wordt de voorbeeldfunctie van het internaat als onderwijs- en opvoedingsinstelling en van  

elke medewerker afzonderlijk sterk benadrukt.  

 

4. waken zij erover dat ook de internen en ouders voldoende informatie krijgen inzake veiligheid,  
gezondheid, welzijn en milieu o.a. via het internaatsreglement, bij bezoeken en op  oudercontacten.  

De opvoeders staan in voor aanvullende regels tijdens activiteiten en uitstappen.  

 

5. wordt door de opvoeders het aanleren van veilige en gezonde handelswijzen bevorderd, door  
middel van dagelijkse omgang.  

 

6. worden internen, personeelsleden en derden tewerkgesteld op het internaat regelmatig  
gewezen op bestaande risico's.  Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de nieuwkomers.  
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7. streven zij ernaar, in samenwerking met de preventieadviseur en eventueel na advies van het  
comité/vakbondsafvaardiging, dat alle aankopen, waar relevant, beantwoorden aan de criteria  
van veiligheid, gezondheid en ergonomie.  
 

8. zal de inrichtende macht, bij nieuwbouw, verbouwingen en herinrichting, de geldende  
reglementering inzake veiligheid, gezondheid en milieu doen naleven.  

 

9. overlegt de inrichtende macht regelmatig volgens afspraak met het   

comité/vakbondsafvaardiging.  

 

10. zorgt de inrichtende macht voor de nodige omkadering en middelen opdat de centrale  
preventieadviseur zijn opdracht en realisatie van zijn taken degelijk kan uitvoeren; eveneens  zorgt 
de directie voor de nodige omkadering en middelen voor de preventieadviseur van het  internaat 
en/of de preventieadviseur-verbindingspersoon voor de uitvoering van zijn opdracht.  

 

11. tevens stimuleert zij de werking van de interne dienst binnen de door de overheid voorziene  
financiële middelen voor het internaat.  

12. bevordert zij de samenwerking met de externe dienst voor het arbeidsgeneeskundig  
onderzoek en werkt de school dus actief mee aan preventie-initiatieven van de overheid  

De inrichtende macht 
 

 

 

 


