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SINT-MICHIELINTERNATEN
OP EIGEN BENEN

Word beresterk op 
Internaat Zuid!

BERESTE
RK
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Internaat, iets voor jou?
Waarom kiezen voor internaat?
Jongeren en ouders kiezen om diverse redenen voor een internaat. Vaak is de afstand van school naar huis te groot of te gevaarlijk om elke dag 
heen en terug te rijden. Anderen hebben een persoonlijke motivatie of omdat familieleden zelf vroeger op internaat verbleven. Familiale of sociale 
omstandigheden kunnen eveneens een rol spelen om op internaat te gaan. Een gesprek bij de inschrijving kan alvast heel wat verduidelijken.

Er verblijven een 150-tal internen in Internaat Zuid (alle jongens uit de Scholengroep Sint-Michiel en de meisjes uit KSR, VABI en VTI). Onze internen 
komen uit alle hoeken van Vlaanderen, van het verre Kalmthout tot uit Roeselare zelf.

Een aanpassing?
Natuurlijk zorgt het leven op internaat voor enige aanpassing, zeker voor de eerstejaars. De ene leerling past zich al wat vlotter aan dan de andere, 
maar de eerstejaars trekken goed met elkaar op en overbruggen samen de aanpassingsprobleempjes.

Contact met thuis is tijdens de week na afspraak mogelijk. Er is een avondje sfeerproeven (oktober), een oudercontact staat gepland, een telefoontje 
met de verantwoordelijke kan altijd...

Welkom
Beste toekomstige intern en ouders

Ons internaat, jouw thuis op school. Het internaat is een mooie wereld op zich, de plaats waar we tijdens de schoolweek wonen, eten, leven en 
vrienden maken. Voor heel wat jongens en meisjes is het internaat één van de mooiste ervaringen uit hun jeugd. Wekelijks leef je samen met 
leeftijdsgenoten, van ‘s morgens tot ’s avonds, in een huiselijke sfeer. Ons internaat biedt alle kansen om te leren ‘samen-leven’. We rekenen op jouw 
gedrevenheid, openheid, vertrouwen en zelfdiscipline. 

Samen bouwen we een echte ‘thuis’ en een positieve leefgemeenschap van en voor jonge mensen. 
We staan klaar om jou wegwijs te maken en maken graag tijd voor een individueel gesprek of een bezoek.

Op eigen benen
Op een Sint-Michielinternaat staat een leerling op eigen benen, maar nooit alleen. Op drie campussen – Noord, Oost 
en Zuid – leven jongens en meisjes in een context waarin ze stapsgewijs werken aan zelfstandigheid.
Studie en structuur wisselen elkaar af met een boeiende jongerencommunity en met aandacht voor zorg en 
persoonlijkheid. Het leven op internaat vormt de harmonie tussen ‘thuis komen’ en ‘zelf je weg gaan’.

De dagindeling

De eerste dagen is het flink aanpassen. Je moet de nieuwe 
regels leren kennen en je moet gewoon worden aan de 
infrastructuur van de school. Je bent vooral veel op zoek: 
overdag naar de juiste lokalen, ‘s avonds eerder naar wat wel 
en niet kan. En de dagorde ligt bovendien strak vast. 
- Jan

“

“
16u45 Vieruurtje

17u00 Studie in de studiezalen.
Kamerstudie vanaf het 4de jaar tot 19u15.

NAMIDDAG

06u30 Opstaan, mogelijkheid om te douchen.

07u10
07u20
07u30

Een heerlijk ontbijt staat klaar.

08u15 Het internaat sluit.

OCHTEND

18u30 Avondmaal

18u45 Ontspanning: tv-kijken, sporten, fitnessen,  
gezellig keuvelen...

19u15 Vrijwilligersstudie of diverse 
ontspanningsmogelijkheden.

20u00 Naar de kamer

21u15 Slaap zacht 1ste en 2de jaars

21u45 Slaap zacht 3de en 4de jaars + nachtstilte

22u30 Slaap zacht 5de, 6de en 7de jaars

AVOND
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Onze pijlers

Degelijke studiebegeleiding
Internaat Zuid biedt regelmaat en vaste structuur: tijd voor gezond eten, 
studeren, ontspanning en voldoende nachtrust. De eerste drie leerjaren 
studeren de internen in de studiezaal. De oudere leerlingen krijgen 
de kans om op de eigen kamer te studeren. Tijdens de studietijd is er 
individuele leerbegeleiding volgens de persoonlijke situatie en aangepast 
aan de verschillende studierichtingen. 

Voor schoolwerk met pc is het computerlokaal ter beschikking en voor 
de internen van de 3de graad is er internetverbinding beschikbaar tot een 
afgesproken avonduur.

De opvoeders houden contact met de vakleerkrachten van de dagschool 
om het schoolwerk en de studiehouding van de internen te begeleiden. De 
ouders kunnen via de internaatsagenda wekelijks het studiewerk van hun 
zoon of dochter opvolgen.

Deugddoende ontspanning
Ons internaat is gelegen in een groene omgeving met een comfortabele 
infrastructuur: sportaccommodatie, moderne leefruimtes, ruime kamers, 
computerlokaal…

Er zijn veel ontspanningsmogelijkheden: lezen, spelletjes spelen, biljarten, 
kaarten, tv kijken of gewoon met vrienden en vriendinnen wat keuvelen... 
Je kan ook sporten (fitness, basketbal, minivoetbal…) in de sporthal of 
een film bekijken. Geregeld kan je ook ARhus, de stadsbibliotheek van 
Roeselare, bezoeken.

Op woensdagnamiddag is er een ruim aanbod van activiteiten en af en 
toe een speciale groepsactiviteit: bowling, naar een zwemparadijs, een 
barbecue of… 

Benieuwd? Kijk op ons fotoarchief:   www.internaatzuid.be.

Hartelijke opvoeding
Op het internaat leren jongeren ‘samen’ leven, ‘samen’ werken en ‘samen’ 
zijn. Het internaat is een groepsgebeuren: je leert andere jongens en 
meisjes kennen, respecteren en waarderen. Je verblijft per leeftijdsgroep 
op een gang – jongens en meisjes apart – ; een vaste opvoeder is er 
verantwoordelijk. Je opvoeders zorgen voor heldere afspraken die in ons 
internaatsreglement zijn vastgelegd.

Alle opvoeders willen de internen op een hartelijke manier begeleiden 
in hun groei naar volwassenheid. Persoonlijke verantwoordelijkheid, 
betrokkenheid en een open dialoog met je ouders zijn essentieel. Bij 
probleemsituaties bieden we ondersteuning vanuit het wekelijks 
teamoverleg en garanderen een discrete begeleiding.

Een vlotte discipline zorgt ervoor dat jongeren zich goed kunnen voelen  
in ons internaatshuis.

STUDIE

COMMUNITY

ZORG

Individuele kamer
Elke intern beschikt over een individuele kamer met een persoonlijke 
sleutel. Tot de basisuitrusting van je kamer behoren: kast, studeertafel, 
stoel, bed met matras en lattenbodem, lavabo en centrale verwarming. 
Alle kamers voldoen aan de eisen inzake veiligheid.

Je kunt zelf zorgen voor de aankleding: bureaulamp, vuilnisbakje, 
wasgerief, hoofdkussen, hoeslakens, lakens en/of een (dons)deken, een 
opbergzak voor vuil linnen, een verdeelstekker, wekker... We verkiezen 
een sobere kamerinrichting maar alvast enkele posters kunnen 
opgehangen worden.

Je onderhoudt zelf jouw kamer. Elke week worden de kamers gereinigd 
door de  onderhoudsploeg. Orde en netheid van je kamer worden 
wekelijks door de opvoeder gecontroleerd. Dieren op de kamer zijn 
ten strengste verboden. Ook bijkomende elektrische toestellen (TV, 
koelkast, verwarmingstoestel, spots...) zijn om veiligheidsredenen niet 
toegestaan.

Gezonde keuken
Ons keukenteam zorgt voor dagverse maaltijden, bereid in de eigen 
keuken. Het ontbijt wordt in buffetvorm aangeboden: een stuk fruit 
of een glas fruitsap, ontbijtgranen, yoghurt, (verse) kaas, charcuterie, 
confituur, honing of choco...

Het middagmaal wordt op de dagschool genomen. De internen van 
VABI en KSR nemen hun warme maaltijd in Campus Zuid: soep, 
hoofdschotel, dessert. De keuken zorgt dagelijks voor een  
evenwichtige en gezonde maaltijd.

Het vieruurtje (ca. 16u45) zorgt na een drukke lesdag voor de  
nodige energie.

Afwisseling is ook troef bij het avondeten. Op het menu staat nu eens 
een warme pizza, lasagne, croque of stoofpotje, dan weer een belegd 
broodje of boterhammen met vlees en kaas.

INFRA

De sfeer op internaat is super tof, al zijn er soms wel wat wrijvingen. Maar je leert geleidelijk aan iedereen 
goed kennen en al snel ben je ook wel met iedereen bevriend.
- Silke

“ “

Ik moet niet zo vroeg opstaan als thuis, ik ben immers al op school. En natuurlijk zijn er de vele vrienden 
die je al heel snel maakt. Je gaat samen naar de klas, je sport samen, je eet samen, zelfs studeren doen we 
allemaal samen. En eigenlijk is dat superplezant!
- Arthur

“ “
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Praktische info
• Kiezen voor een internaat is zich engageren om een volledig schooljaar in groep samen te leven. Wie gedurende het schooljaar het 

internaat wil verlaten, moet eerst een gesprek hebben met de internaatsverantwoordelijke.

• Je kan het internaat slechts uitzonderlijk tijdens de week verlaten: enkel na schriftelijke aanvraag en toestemming door de 
internaatsverantwoordelijke en maximum 3x per trimester.

• Op 3 woensdagnamiddagen (start schooljaar, na de kerstvakantie en tegen het einde van het schooljaar) wordt een verplichte 
groepsactiviteit georganiseerd. Alle afwezigheidstoestemmingen vervallen dan.

• Bij definitieve inschrijving gaan de ouders én de intern akkoord met het reglement van het internaat.

Wat breng je mee?
Voldoende kledij (winterjas, regenjas…), voldoende linnengoed (ondergoed, kousen, lakens…), badpak, zwemzak, handdoeken, washandjes, 
zakdoeken, linnenzak/mand, toiletgerief (kam of borstel, tandenborstel, beker, tandpasta, zeep, deodorant, toiletzak), reiskoffer of reistas, 
reserveschoenen, schoolmateriaal (woordenboeken, usb-stick…), muggenapparaat, zalf...

Contact
Heb je nog vragen of wens je een afspraak te maken:

Internaat Zuid
Zuidstraat 27
8800 Roeselare

 051 26 47 38
  internaatzuid@sint-michiel.be
  www.internaatzuid.be

Internaatsverantwoordelijke dhr. G. Corveleyn:  
guy.corveleyn@sint-michiel.be

Kostprijs

Inschrijvingen
Vanaf trimester 3 kan er worden ingeschreven voor het nieuwe 
schooljaar. Een inschrijving is een engagement voor het hele schooljaar. 

Inschrijven kan tijdens de info- en opendeurdagen, na telefonische 
afspraak of via onze website:

 051 26 47 38 
  www.internaatzuid.be

Kinderen ten laste Jaartotaal

1-2 € 2820

3 € 2770

4 € 2720

5 € 2670

Wat kost het verblijf op internaat?
De vermelde kostprijs bevat logies, maaltijden en de begeleiding. De prijs wordt geïndividualiseerd en is afhankelijk van een aantal factoren (bv. 
de dagschool, wekelijkse stages, kinderen ten laste...).  Er is een bijkomende vermindering van 7% voor broers of zussen op de internaten van 
Sint-Michiel. De maandelijkse factuur wordt voor het begin van de maand met de post en via mail gestuurd en wordt op basis van de effectieve 
aanwezigheidsdagen berekend. De betaling gebeurt via domiciliëring.



8

SCHOLENGROEP SINT-MICHIEL

 Kattenstraat 33 - 8800 ROESELARE 

  051 62 12 00     info@sint-michiel.be

sint-michielinternaten.be

Voor jongens uit alle scholen van Sint-Michiel en voor meisjes 
uit Klein Seminarie, VABI en VTI. 

Zuidstraat 27
8800 Roeselare

051 26 47 38
internaatzuid@sint-michiel.be

www.internaatzuid.be


