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Aandachtspunten 

Waar in dit huishoudelijk regelement verwezen wordt naar de ouders, bedoelen we ook de personen 

die de minderjarige intern in rechte of in feite onder hun bewaring hebben. 

In de Steiger zetelt de beheerder waaraan de directeur voor één of meerdere bevoegdheden 

aangaande de werking van De Steiger delegatie(s) gaf. 

Bij het opstellen van dit model van het huishoudelijk reglement werd maximaal rekening gehouden 

met de rechten van de minderjarige. Op die manier wil het GO! de rechten van alle kinderen vertalen 

in de dagdagelijkse werking van De Steiger. 

Dit model van reglement / leefregels internaten is terug te vinden op onze website www.mpi-

westhoek.be  

058/532901   internaat@mpi-westhoek.be 

 

  

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger
http://www.mpi-westhoek.be/
http://www.mpi-westhoek.be/
mailto:internaat@mpi-westhoek.be
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Welkom in De Steiger 

Beste, 
 
Het doet ons plezier dat u gekozen heeft voor De Steiger.  

Ons hele team zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden.   
We doen dit in samenspraak met het IPO, het internaat en de scholen en stemmen onze 
aanpak op elkaar af. 

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij 
kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische 
jongeren in een diverse samenleving.     
 
Terecht verwacht u van ons internaat een goede begeleiding, een respectvolle omgeving en 
Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het 
beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het 
Verdrag over de Rechten van het Kind.   
 
Dit reglement brengt u op de hoogte van het reilen en zeilen in De Steiger en de rechten en 
plichten die de internen en hun ouders hebben. De internaten van het GO! hebben een 
missie en visie die vertaald wordt in alle aspecten van de werking van het internaat.  
 
Als ouder draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kind. We 
hopen dan ook dat u uw kind zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven.  
We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u 
in ons team stelt.  
 
Welkom in De Steiger.  

 

  

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger
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1. Ons internaat - inrichtende macht 

1.1. Wat bieden wij? 
1.1. PPGO! 

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen 

opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een 

diverse samenleving.  

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan 

de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van 

het Kind. 

Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het GO! 

Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen. Het biedt een referentiekader waarbinnen 

het handelen vorm krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en meer verdergaand 

wil het PPGO! ook een dynamiserende richtingwijzer zijn om het handelen te inspireren.  

Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een tweevoudige 

kernopdracht: de individuele en persoonlijke ontwikkeling van lerenden begeleiden en ondersteunen 

enerzijds, en bijdragen aan het samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. De individuele en 

de maatschappelijke dimensie van het opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met 

elkaar verbonden als een geïntegreerde uitdaging en opdracht. 

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. 

Binnen dit kader ontwikkelt ons internaat zijn eigen werkplan. 

De internaten van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen 

om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in 

de hand te werken door te informeren, te coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie 

fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van ons internaat in het 

bijzonder. 

De integrale tekst van het PPGO! is te vinden op: 

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Pedagogisch%20Project_2016_DEF.pdf  

1.2. Missie en visie 

Onze Missie en visieteksten weerspiegelen de kern waarvoor De Steiger wilt staan en waar 
we in team elke dag naar streven.  

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Pedagogisch%20Project_2016_DEF.pdf
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Missie De Steiger  

 

Een warme plaats waar kinderen 'KIND' kunnen zijn  

De Steiger wil een positieve baken zijn in de groei naar volwassenheid van het kind. Kinderen 

verblijven om heel diverse redenen bij ons. Samen werken we naar één doel toe, het geluk 

en welbevinden van de kinderen.  

We spreken de kinderen op hun talenten aan, versterken hun kennis en inzicht en helpen 

hen vaardigheden en competenties ontwikkelen, dit gedifferentieerd en naar ieders 

mogelijkheden. Op deze stevige basis kunnen we een geborgen en warme thuis bouwen 

voor de kinderen. We willen hen mooie, blijvende en waardevolle herinneringen meegeven 

zodat ze over vele jaren als (jong)volwassenen met plezier aan De Steiger terugdenken. Deze 

bagage nemen de kinderen mee om hun leven, versterkt, verder uit te bouwen.  

Dit helpen bouwen aan geluk is de kern van onze opdracht. Deze rol vervullen we met 

optimisme om een betere toekomst voor elk kind, dat we onder onze vleugels krijgen, na te 

streven.  

De vele maatschappelijke veranderingen en de uitdagende context, waarin we werken en 

leven, zorgen ervoor dat we als organisatie dagelijks bijleren. Leergierigheid drijft ons om het 

steeds beter te doen als organisatie.  

Deze gedrevenheid stuwt ons vooruit en zal op termijn resulteren in een organisatie die op 

onderwijs- en welzijnsbasis gestoeld is, met oog voor de positieve elementen uit de beide 

beleidsdomeinen.  

 
Visie De Steiger 
 
Een plek waar kinderen kunnen groeien  
De Steiger biedt residentieel verblijf en begeleiding aan kinderen en jongeren vanaf 
tweeënhalf jaar tot het einde van hun lagere schoolloopbaan. We werken met kinderen uit 
het gewoon- en buitengewoon onderwijs, die om diverse redenen bij ons verblijven. De 
Steiger biedt begeleiding op maat voor ieder kind, rekening houdend met hun individuele 
mogelijkheden. We reiken de kinderen, vanuit een veilige basis, de mogelijkheid aan om zich 
te ontwikkelen tot sterkere persoonlijkheden. We ondersteunen de kinderen tijdens hun 
geïndividualiseerd traject naar een grotere zelfstandigheid en het vergroten van hun 
vaardigheden.  
We sporen hen aan om deel te nemen aan sport-, muzische en creatieve activiteiten, 
jeugdbewegingen… Deze inclusieve en emancipatorische aanpak in ons zorgtraject vinden 
wij enorm belangrijk. Zo leren ze hun plaats in te nemen in de maatschappij. Wij hebben oog 
voor de individuele basis waarin het kind centraal staat, maar werken ook leefgroep 
overschrijdend waarin samenwerking dan het middelpunt vormt. Differentiatie en structuur 
zijn invloedrijke begrippen bij het werken met jongeren die een rugzak met zich meedragen.  
Op relationeel vlak dragen we respect, openheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel. 
Dit tussen de kinderen onderling, maar ook tussen de opvoeders en de jongeren. We leren 

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger
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hen kennis maken met begrippen zoals participatie, privacy en menswaardige behandeling. 
Het decreet rechtspositie van de minderjarige staat centraal binnen onze werking. We 
werken vanuit De Steiger ook met respect voor de ouders. Er wordt  in overleg met hen en 
andere betrokkenen gehandeld.  
We bieden alle jongeren en kinderen in onze voorziening een positieve en kwaliteitsvolle 
hulpverlening aan waarin we stimulerend werken. In deze vertrouwde omgeving gaan we uit 
van een gelijkwaardigheid van ieder kind. Alleen zo kunnen we het geluk en welbevinden 
van de jongeren versterken. 

1.3. Organisatievorm 

De Steiger is een ingebouwd internaat   
 
Ingebouwde internaten maken integraal deel uit van de school waaraan zij zijn gehecht. Het 
instellingshoofd is de directeur van de onderwijsinstelling waarvan het internaat afhangt.   
Het beheer van het ingebouwd internaat behoort tot de bevoegdheid van de directeur van 
de school waaraan het internaat is gehecht en wordt waargenomen door de beheerder.   

1.4. Neutraliteit 

Mensen van alle overtuigingen zijn welkom in ons internaat en hun eigenheid wordt er 
gerespecteerd.   
Elke intern heeft recht op respect voor zijn persoonlijke levenssfeer.    
 
Het internaatteam gaat op respectvolle wijze om met elke politieke, filosofische, 
ideologische of religieuze overtuiging en seksuele geaardheid. Het internaatteam waakt 
erover dat internen respectvol met elkaar omgaan.   
 
Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het evenwel in ons internaat niet 
toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle 
zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle 
activiteiten, zowel binnen als buiten de internaatmuren. Het verbod geldt voor alle 
residenten van het internaat.    
 
Het internaat controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding 
een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.   

1.5. Ons team 

Ons internaatteam staat niet alleen klaar om je te helpen bij de studiebegeleiding, maar we 
doen ook ons best om je een “thuis-gevoel” te geven.   
Het internaat moet een tweede thuis zijn waar je:   

 in groep kan samenwerken;    
 mag opkomen voor je rechten én voor elkaar;    
 een eigen mening mag vormen;    
 samen plezier mag maken;    

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger
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 ruim voldoende kan studeren om te slagen op school en in het leven.    

We hebben aandacht voor alle aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling.   

1.5.1. Inrichtende macht 
Ons team bestaat uit: 

Uittreksel uit het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs: 

“Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting 

van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de 

inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.” (cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder Decreet 

betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 (BS 30 september 1998). 

Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn 

Raad van Bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs. 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die 

elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben: 

 Op het lokale niveau wordt het MPI geleid door de directeur, mevr. Els Boey 
- Het internaat staat onder leiding van de beheerder, dhr. Claude Cloet 
- Het IPO staat onder leiding van de hoofdopvoeder, mevr. Loes Broché 

 Op het tussenniveau behoort het MPI-WESTHOEK tot Scholengroep 28, met heel wat 
bevoegdheden. Deze wordt bestuurd door : 
- Een algemene vergadering 
- Een Raad van Bestuur, geleid door de voorzitter Mevr. Martine Fremaut 
- Een algemeen directeur, Mevr. Veronique De Merlier 
- Een College van Directeurs 

 Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd. 
 
 

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  
Adres Willebroekkaai 36, B-1000 Brussel 
Telefoonnummer 02 790 92 00 

Website info@g-o.be 
  

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger
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2. Inschrijven 

2.1.1. Wie kan zich in ons internaat inschrijven?   
Kinderen ingeschreven in de Viertorre te Koksijde. 

2.1.2. Welke documenten hebben we nodig om je in te schrijven?   
Wanneer u wenst dat uw kind volgend schooljaar in het internaat verblijft, vragen wij u vriendelijk 

om volgende documenten ingevuld én ondertekend terug te bezorgen;  

- 1. het document ‘Voor akkoord verklaring’ (in drievoud, waarvan 1 exemplaar voor u);  

- 2. het strookje ‘huishoudelijk reglement – Privacy verklaring’;   

- 3. het document ‘toestemming medische verzorging’;  

- 4. het document ‘toedienen van medicatie op voorschrift’;  

- 5. het document ’toedienen van sporadische medicatie’.  

- 6. een kopie identiteitskaart ouders/voogd, kopie KIDS-ID, kopie ISI+ kaart;   

- 7. bundel financiële verplichtingen’;  

a)    document bankbewijs of een kopie van de ‘bestendige opdracht’ voor de betalingen kostgelden   

b)    dat alle achterstallige kostgelden betaald zijn;  

c)    het document ‘provisie’  

Pas nà ontvangst van alle bovenstaande administratieve verplichtingen,  

 kan de inschrijving definitief worden aanvaard !  

De ouders moeten bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen.    

De inschrijving in het internaat is geldig voor één schooljaar, m.a.w. men moet zich jaarlijks opnieuw 

inschrijven.   

Het (her)inschrijvingsformulier wordt ondertekend door minimum één ouder. Je krijgt jaarlijks het 

herinschrijvingsformulier voor het volgende schooljaar. 

Een intern is pas definitief ingeschreven in het internaat na ondertekening voor akkoord van het 

(her)inschrijvingsformulier, door minimum één ouder, desgevallend de voogd.    

Bij manifeste en opzettelijke tekortkoming van ouders op het vlak van hun financiële verplichtingen 

tegenover het internaat, zal de inschrijving niet verlengd worden. 

2.1.3. Het internendossier - gebruikersdossier  
Het internaat verwerkt krachtens wettelijke bepalingen bepaalde persoonsgegevens van jou als 

intern. Indien het internaat andere persoonsgegevens van jou of je gezinssituatie verwerkt omwille 

van organisatorische redenen, worden je ouders hierover ingelicht. Er wordt van elke intern een 

dossier bijgehouden. Dit dossier bevat alle relevante informatie die het mogelijk maakt de intern zo 

goed mogelijk te begeleiden. Het dossier wordt zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard. De intern 

heeft altijd het recht om zijn/haar eigen dossier in te zien. Indien nodig, krijgt de intern toelichting 

over de gegevens die over hem/haar worden bijgehouden. 

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger
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Het DRM en de privacywetgeving (GDPR) stelt dat een gebruiker toegang heeft tot zijn dossier. Er 

wordt echter genuanceerd dat een gebruiker bekwaam moet worden geacht om de toegang tot zijn 

dossier uit te oefenen. Toegang tot het dossier kan via inzage, gedeeltelijke inzage of door middel 

van een gesprek. Bij het toegang geven tot het dossier dienen een aantal uitzonderingen 

gerespecteerd te worden: vertrouwelijkheidsexceptie, privacy-exceptie, agogische exceptie, 

gerechtelijke gegevens en persoonlijke notities.  

De toegang van de gebruiker tot het dossier wordt als volgt geregeld:  

•    Indien de minderjarige bekwaam wordt geacht om dit specifieke recht zelfstandig uit te oefenen.  

•    Bekwaamheid wordt enkel beoordeeld in functie van het recht op toegang tot het dossier.  

•    Minderjarige heeft recht op toegang, behalve tot de voorziene uitzonderingen.  

De bekwaamheid van de minderjarige inschatten, gebeurt aan de hand van de GO! visie op 

bekwaamheid en op elk moment dat de vraag gesteld wordt. Zie 3.3.4.7. Decreet rechtspositie van 

de minderjarige in integrale jeugdhulp.  

We respecteren de volgende principes bij het toegang geven tot het dossier:  

•    Een minderjarige oefent de toegang tot zijn/haar dossier uit en dit binnen de 15 dagen nadat de 

minderjarige erom gevraagd heeft.   

•    Toegang tot het dossier gebeurt met de nodige toelichting om de informatie te duiden.   

•    Indien de toegangsvrager een afschrift of rapport wenst, altijd met de vermelding: "Dit afschrift is 

persoonlijk en vertrouwelijk en mag enkel worden gebruikt voor de doelstellingen van de jeugdhulp." 

2.1.4. Weigering tot inschrijving 
Een intern kan in volgende gevallen geweigerd worden in het internaat:   

 weigering inschrijving;   
 weigering herinschrijving omdat de kostgelden van het voorafgaand schooljaar niet 

volledig betaald zijn;   
 weigering tot herinschrijving na de definitieve verwijdering in het internaat;   
 wegens een niet-akkoordverklaring met een gewijzigd internaatreglement.   

2.1.5. Uitschrijving 

Wil je als intern het internaat definitief verlaten, dan dien je aan het internaat een 
schriftelijke bevestiging tot uitschrijving te overhandigen. Het modeldocument kan je vinden 
bij de bijlages. 

Deze schriftelijke bevestiging moet worden ondertekend door de ouders en moet de 
officiële datum van uitschrijving bevatten. 
 

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger
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3. Internaatkosten 

Het bedrag van het kostgeld/huurgeld wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur 
van de scholengroep. De prijs kan elk jaar aangepast worden aan de schommelingen van het 
indexcijfer en andere kostprijsbepalende elementen.   

Het kostgeld omvat:   

 de huisvesting en alle nutsvoorzieningen die hierbij horen;   
 het onderhoud van de infrastructuur;   
 de maaltijden (ontbijt, middag- en avondeten, waarvan 1 warme maaltijd);   
 het busvervoer van en naar school ];   
 de woensdagnamiddagactiviteiten en het bijhorend vervoer 
 versnapering en drankje na schooltijd (vieruurtje 

Tarieven kostgeld / huurgeld   

De dagprijs van het internaat voor het schooljaar 2021-2022 werd vastgesteld;  

· € 14.50/dag voor de lagere afdeling  

De kostprijs wordt berekend op basis van het totale aantal dagen (=178), waarop het 
internaat open is.  

De kostprijs van het schooljaar wordt opgesplitst in 3 periodes  

- EENMALIGE startfactuur: betaald vóór 23 augustus 2021: € 208  

- VANAF SEPTEMBER T.E.M. JUNI: via een BESTENDIGE OPDRACHT  

1ste periode: (75 dagen open) september t.e.m. december 2021 : € 220/maand  

2de periode: (103 dagen open) januari t.e.m. juni 2022 : € 250/maand  

Het maandelijkse, gemiddelde kostgeld moet vereffend worden vóór de 5de dag van de 
lopende maand en vermeld u als mededeling: “KOSTGELD (+ naam van uw kind)”.  

Dit énkel via een bestendige opdracht PER PERIODE van uw bank op onze rekening:  

BE81 0013 6827 4724 om de inschrijving van uw kind reglementair te maken.  

Een kopie van deze opdracht wordt toegevoegd aan het inschrijvingsdossier van uw 
zoon/dochter. 

Terugbetaling kostgeld is mogelijk in de volgende gevallen:   

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger
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Terugbetaling van kostgelden (enkel bij afwezigheden vanaf drie opeenvolgende dagen 
gestaafd met een doktersattest) gebeurt volgens de aanwezigheidsregisters, na ontvangst 
van een geldig attest. Evenals bij het definitief verlaten van De Steiger. 
 
Provisiekosten  
  
Daarnaast vraagt het internaat bij het begin van het schooljaar een provisie van 75 euro om 
doktersrekeningen, geneesmiddelen, uitstappen en andere onvoorziene uitgaven te dekken. 
Op vraag kan een overzicht van de aanwending van deze provisiegelden worden verkregen.    
 
Terugbetaling provisie:   
 
Bij het einde van het schooljaar wordt ofwel het resterende saldo terugbetaald aan de 
betrokkene, ofwel wordt het aangewend bij de herinschrijving.   
 
Bij het verlaten van het internaat wordt het resterende saldo steeds terugbetaald aan de 
betrokkene.   

4. Openstelling en dagindeling 

4.1. Openstelling internaat 

Het internaatwerking gaat om 8u 's ochtends van start bij de aanvang van een 
schooldag/week. Uitzonderingen niet nagelaten is dit op maandagen tijdens het schooljaar. 
De internaatswerking sluit op de laatste schooldag van een schoolweek om 9u 's ochtends. 
Uitzonderingen niet nagelaten is dit op vrijdagen tijdens het schooljaar. 
De administratie van het internaat is bereikbaar op de volgende momenten: 
Bereikbaar op schooldagen tussen 8u30-12u en 13u-16u, op woensdagen bereikbaar tot 12u  
Telefonisch: 058/53.29.01 

4.2. Sluiting- en vakantiedagen internaat 

Het internaat is open op schoolse dagen. Opstart en afsluiting van het internaat overlapt 

met opstart/afsluiting van de IPO werking.  

Het internaat is open op schoolse dagen. Opstart en afsluiting van het internaat overlapt 

met opstart/afsluiting van de IPO werking.  

Indien de overheid beslist om vakantieperiodes te verlengen of in te korten, met het oog op 

het inhalen van leerachterstand of indijking verspreiding coronamaatregelen, dient dit 

opgevolgd te worden door De Steiger. 

Op onderstaande dagen is er geen internaatswerking; 

 Herfstvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021 
 Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021 
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 Kerstvakantie: van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 
 Krokusvakantie: van maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022 
 Paasvakantie: van maandag 4 tot en met maandag 18 april 2022 (paasmaandag: 18 

april 2022) 
 Dag van de Arbeid:  (zondag) 1 mei 2022 
 Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 (deeltijds kunstonderwijs: alleen 

26 mei) 
(in het deeltijds kunstonderwijs en in het volwassenenonderwijs kan er in het 
weekend na Hemelvaart wel les zijn) 

 Pinkstermaandag: 6 juni 2022 
 Zomervakantie: van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 2022 

Bijkomende vrije dagen: 

Facultatieve vrije dag: 12 november 2021 

Pedagogische studiedag Viertorre: 22 oktober 2021 

Pedagogische studiedag Viertorre/Letterzee: 18 maart 2021 

Facultatieve vrije dagen: 7 juni 2021 

5. Afspraken 

In De Steiger dienen een aantal basiswaarden gerespecteerd te worden.  

De basiswaarden zijn: 

 We zijn beleefd, vriendelijk en tonen respect voor elkaar 
 We zorgen goed voor de infrastructuur, spel- en ander materiaal in gebruik en onze 

kamers 
 We helpen elkaar 
 We zorgen goed voor onszelf 
 We luisteren naar elkaar 
 je mag iedereen (respectvol) aanspreken met de voornaam 

5.1. Reclame en sponsoring 
Reclame en sponsoring door derden binnen ons internaat zijn toegestaan, voor zover ze niet 

onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken en doelstellingen van het 

internaat en voor zover ze de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en 

onafhankelijkheid van het internaat niet schaden.  

5.2. Kledij, veiligheid en hygiëne 

Ons internaat waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de 
bedoeling zijn om te provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te 

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger


 

Pylyserlaan 132 8670 Koksijde - www.mpi-westhoek.be/de-steiger - 
058/53.29.01   

15 

  

belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen mag in het 
gedrang komen.   
De directeur of de beheerder kan, naargelang de situatie, het dragen van hoofddeksels, 
sieraden, losse kledij, sjaaltjes, e.d. verbieden als de hygiëne en/of de veiligheid dit vereisen. 
 

6. Privacyverklaring De Steiger 

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de 

verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen 

om deze te beschermen.  

1 Verantwoordelijken 
De Steiger is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens. 

In De Steiger is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren 

is via pedagogischedienst@mpi-westhoek.be  

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van De Steiger kan voor advies en 

ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel. 

2 Verwerkingen 
2.1 Verwerkingsdoeleinden 
In De Steiger verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen: 

 leerlingenrekrutering; 

 leerlingenadministratie; 

 leerlingenbegeleiding; 

 behalen pedagogische doelstellingen 

 public relations; 

 toezicht op telecommunicatie; 

 camerabewaking. 

2.2 Verwerkte leerlingengegevens 
Om jou en of Uw dochter/zoon in schrijven, te begeleiden en op te volgen in De Steiger is het 

noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken: 

 identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het 

rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren); 

 persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit); 

 elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, 

verbindingsmomenten); 

 privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email); 

 evaluatiegegevens (met i.h.b. Individuele Handelingsplannen); 

 gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op 

begeleiding); 
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 opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-

beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s); 

 aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht); 

 afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden); 

 bewakingsbeelden. 

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de school en/of 

vorig internaat waar de leerling ingeschreven was/is. 

2.3 Verwerkte oudergegevens 
Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in De Steiger is het noodzakelijk dat wij de 

volgende gegevens verwerken: 

 elementaire identificatiegegevens; 

 gezinssamenstelling; 

 privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email); 

 financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen). 

 Informatie rond pedagogische en algemene thuissituatie 

2.4 Ontvangers 

 Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel 

van jouw leerlingengegevens; 

 de scholengemeenschap Westhoek ontvangt uw administratieve gegevens omwille van hun 

bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren; 

 het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te 

vragen; 

 het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 

2.3 opgesomde gegevens op te vragen; 

 iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle in 

§ 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen; 

 elke internaatsopvoeder die jou begeleidt, is bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 

opgesomde gegevens op te vragen; 

 bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, 

aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak; 

 bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde 

leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak. 

2.5 Verwerkers 
Binnen De Steiger worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van 

leerlingengegevens: 

 Smartschool 

 WISA 

 ACCES 

2.6 Voorwaarden 
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Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om 

je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende 

regelgevingen. We houden alle gegevens 5 jaar na uitschrijving bij (cfr. Vlaams Archiefdecreet). Na 

deze 5 jaar worden alle gegevens vernietigt.  

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete 

toestemming ervoor vragen. 

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid in De Steiger kan 

je raadplegen op www.mpi-westhoek.be/de-steiger of opvragen via: 

pedagogischedienst@mpi-westhoek.be  

3 Rechten inzake privacy 
3.1 Rechten uitoefenen 
U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen: 

 recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang 

toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of 

gebruikt en hoe lang ze bewaard worden; 

 recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie; 

 recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U 

kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens; 

 recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor 

de school, permanent en volledig verwijderd worden; 

 recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van 

bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen; 

 recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar 

een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het 

mogelijke); 

 recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de 

manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten; 

 recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school 

algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een 

deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten; 

 recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de 

toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken. 

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot 

pedagogischedienst@mpi-westhoek.be Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de 

gegevensbeschermingsautoriteit: contact@apd-gba.be  

3.2 Gerechtvaardigd belang 
Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag: 

 toezicht op telecommunicatie; 

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger
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 de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie. 

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming 
In De Steiger worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van 

geautomatiseerde besluitvorming. 

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens 
De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de 

inschrijving op De Steiger te kunnen starten. Met uitzondering van: 

 rijksregisternummer1; 

 bankrekeningnummer; 

 gezondheidsgegevens2; 

 contactgegevens; 

 Rechtsuitspraken ontzetting ouderlijke macht; 

 

Aanvullende info 

Internaatsmedewerkers of een cameraploeg maakt foto’s, video- en televisieopnames van 
internen tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. We kunnen die 
gebruiken voor onze website of om onze publicaties te illustreren.     
Het internaat heeft daarvoor de individuele toestemming nodig van je ouders (zie bijlage).     
Indien je ouders hun keuze in de loop van het schooljaar willen wijzigen, nemen zij contact 
op met de beheerder, die hen een formulier ter ondertekening overhandigt.     
    
In de gebouwen of op het internaatdomein mag je niet filmen, tenzij de gefilmde personen 
(bv. de opvoeder, de mede-intern…) hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben 
gegeven.     
Naast de uitdrukkelijke toestemming om foto’s te maken en te filmen, heb je de schriftelijke 
toestemming van de gefilmde of gefotografeerde personen nodig om deze foto’s en 
beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te publiceren.    
    
Indien deze toestemming niet werd gevraagd, dan kan men zich hiertegen verzetten. Indien 
de intern weigert de beelden van het internet te verwijderen, dan kan het internaat een 
gerechtelijke procedure instellen bij de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg ofwel 
klacht neerleggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.    
 
Op verschillende plaatsen op het domein en binnen de gebouwen is er camerabewaking om 
de veiligheid en integriteit van de gebruikers maximaal te bewaken. Deze beelden kunnen 
gebruikt worden in geval er bepaalde procedures of orde- en tuchtmaatregelen dienen 
genomen/gevolgd te worden. 

                                                           
1 De school zal dit desgevallend opvragen via het departement onderwijs. 

2 De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg- of gezondheids-gegevens beschikt of 
als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken. 
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7. Veiligheid 

7.1. Beleid grensoverschrijdend gedrag 

In De Steiger hebben we aandacht voor integriteit, relaties en seksualiteit. We hebben 
respect voor de seksuele geaardheid en ontwikkeling van onze internen. De interne 
onthoudt zich van iedere vorm van pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag.  

We hebben een duidelijke visie op de verschillende thema's en hanteren verschillende 
procedures om preventief en indien nodig actief om te gaan met Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, agressie, wegloopincidenten, tijdelijke afzonderingen van 
aandacht (TAVA). Deze procedures zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek en kunnen 
worden ingekeken door ouder(s) kinderen. 

Bij akkoordverklaring van dit huishoudelijk reglement ga je automatisch akkoord met de 
pedagogische handelingen die voortvloeien uit onderstaande procedures en het 
gehanteerde interne pedagogische beleid. 

Indien je meer info wilt i.v.m. gehanteerde procedures en/of inzage in de procedures wilt 
kan je contact opnemen via pedagogischedienst@mpi-westhoek.be  

Agressieprocedure 
De ‘Agressie-procedure’ heeft tot doel om alle medewerkers van De Steiger te laten weten 
welke acties en beslissingen moeten genomen worden wanneer er (mogelijks) sprake is van 
een situatie waarin agressie zich voordoet. 
TAVA-procedure 
De ‘afzonderingsprocedure-TAVA’ heeft tot doel om alle medewerkers van De Steiger te 
laten weten welke acties en beslissingen moeten genomen worden wanneer een kind wordt 
afgezonderd in een TAVA-ruimte.  
Wegloopprocedure 
De ‘wegloopprocedure’ heeft tot doel om alle medewerkers van De Steiger te laten weten 
welke acties en beslissingen moeten genomen worden wanneer een kind zou weglopen. 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
De ‘SGG-procedure’ heeft tot doel om alle medewerkers van De Steiger te laten weten welke 
acties en beslissingen moeten genomen worden wanneer er (mogelijks) sprake is van een 
situatie waarin SGG zich voordoet. 
Procedure Grensoverschrijdend gedrag tav een cliënt  
Deze procedure heeft tot doel om alle medewerkers van De Steiger te laten weten welke 
acties en beslissingen moeten genomen worden wanneer er enige vorm van 
grensoverschrijdend gedrag tav cliënten wordt vastgesteld of wordt vermoed.  

7.2. Brandveiligheid 
In ons internaat wordt minstens eenmaal per trimester een ontruimingsoefening georganiseerd en 

geëvalueerd. De richtlijnen in verband met de te nemen maatregelen in geval van brand zijn specifiek 
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aangepast aan ons internaat en IPO en zijn terug te vinden in de noodplannen van het gebouw.  

De contactpersoon preventie volgt de periodieke controles brandveiligheid op zoals vastgelegd door 

de Gemeenschappelijke Preventiedienst GO!  De Steiger beschikt over een ‘gunstig’ 

brandveiligheidattest van de Brandweer Koksijde. 

8. Gezondheid 

8.1. Rookbeleid 
Er geldt een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van 

soortgelijke producten.   

 

Het internaat controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een 

sanctie opleggen overeenkomstig de leefregels 

8.2. Beleid over alcohol en drugs 

Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, dealen en delen van alcohol en illegale drugs zijn niet 
toegelaten op internaat.   

 De regelgeving alcohol en drugs heeft betrekking op alle internen. Ook derden die 
het internaat betreden zijn eraan onderworpen.   

 Het reglement is van toepassing op het internaat en in de nabije omgeving van het 
internaat.   

 Tijdens extra activiteiten zowel binnen als buiten het internaat geldt de algemene 
regel.    

Het internaat controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding 
een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.  
 

8.3. Ziekte, ongeval en medicatie 

Medische fiche  

Om de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de intern zo goed mogelijk te 
kunnen nastreven vragen we aan de ouders om een aantal medische gegevens over de 
intern mee te delen en toestemming te verlenen voor het toedienen van 'sporadische 
medicatie huisapotheek' en 'toedienen van medicatie op voorschrift'. Het formulier gaat als 
bijlage. De informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt enkel ingezien door de leefgroep 
opvoeders, de medische dienst en leden van het middenkader en directieteam. 

De ouder(s)/voogd zijn verantwoordelijk om elke wijziging in medische toestand - wijziging 
van medicatie van de interne per direct door te geven aan De Steiger vanaf de eerste dag dat 
de interne na de wijziging weer op het internaat verblijft. 
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Ziekte of ongeval tijdens het verblijf op het internaat   

Bij ziekte of ongeval in het internaat worden de verantwoordelijken van het ouderlijk gezag 
en desgevallend de dagschool door de opvoeders van dienst of de beheerder telefonisch op 
de hoogte gebracht.    

De ouders hebben dan de keuze hun zoon/dochter af te halen om naar de eigen huisdokter 
te gaan of het internaat de volmacht te geven een huisdokter te contacteren.  
Indien de ouders niet bereikbaar zijn, bellen de opvoeders of de beheerder altijd een 
huisdokter. De dokters- en apotheekkosten vallen ten laste van de verantwoordelijke 
ouders.    

Bij dringende en zeer ernstige medische problemen bellen de opvoeders automatisch een 
ziekenwagen en waarschuwen de ouders zo snel mogelijk.   

Het internaat dient zo goed mogelijk de eerste zorgen toe.   

Besmettelijke ziekten moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan het internaat / de 
beheerder.   

Dit is het geval voor volgende infecties:   

 bof (dikoor);     
 buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een 

(klas)groep);     
 buiktyfus;     
 hepatitis A;     
 hepatitis B;    
 hersenvliesontsteking (meningitis);     
 infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer 

ernstige vorm van buikgriep);     
 infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep);     
 kinderverlamming (polio);     
 kinkhoest (pertussis);     
 krentenbaard (impetigo);     
 kroep (difterie);     
 mazelen;     
 rode hond (rubella);     
 roodvonk (scarlatina);     
 schimmelinfecties;     
 schurft (scabiës);     
 tuberculose; windpokken (varicella, waterpokken).   
 Coronavirussen 
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Zieke kinderen dienen na melding van het internaat te worden opgehaald door de ouders en 
kunnen tijdelijk niet verblijven op het internaat. Dit om de goede zorgen thuis te 
garanderen, alsook preventief te werken naar verspreiding van ziekte toe. 

Nemen van medicatie  
 
Het internaatteam kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken. In ons internaat wordt 
dan ook geen medicatie aan internen toegediend zonder dat de documenten 'sporadische 
medicatie huisapotheek' en 'toedienen van medicatie op voorschrift' ons door één van de 
ouders ondertekent worden terugbezorgd. 
 
Het internaatteam kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een 
intern na het correct innemen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt.   
 
Ouders en opvoedingsverantwoordelijken dienen steeds na te gaan dat de door hen 
bezorgde medicatie de juiste en veilige medicatie is om toe te dienen aan het kind. 

9. Afwezigheden 

Het is uitermate belangrijk je afwezigheden te verantwoorden.    
Bij afwezigheid geldt een meldingsplicht.    
De directeur of de beheerder wordt zo snel mogelijk verwittigd van de afwezigheid van de 
intern.   
Indien de intern op voorhand weet dat hij/zij één of meerdere dagen, om welke reden ook, 
afwezig zal zijn, verwittigt hij/zij hiervan vooraf de directeur of de beheerder.   
   
Elke afwezigheid moet worden gestaafd door een schriftelijke verklaring van de ouders of 
voogd of van de meerderjarige leerling. In geval van ziekte wordt een medisch attest 
voorgelegd met vermelding van de duur van de ziekte.   
Het medisch attest moet worden voorgelegd bij de terugkeer van de intern.   
 
Een toevallige afwijking van de studieregeling van het internaat moet schriftelijk worden 
gemotiveerd door een officieel dokters-, tandarts-, ziekenhuis-, school-, cultuurvereniging- 
of sportclubattest.    
De internen kunnen het internaat enkel verlaten na een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek 
van hun ouders of voogd en mits de toelating van de directeur of de beheerder.   
 
Het verlaten van het internaat zonder dat er sprake is van een gewettigde afwezigheid, voor 
welke reden dan ook, is ten strengste verboden. Dit zal aan je ouders gemeld worden en 
bestraft worden.   
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10. Activiteiten 

De Steiger organiseert boeiende, spannende en leuke activiteiten voor alle internen. Door akkoord te 

gaan met dit huishoudelijk regelement geef je automatisch toestemming aan De Steiger om je 

kinderen te laten deelnemen aan deze activiteiten. Het activiteitenaanbod kadert in de bredere 

missie-, visie en pedagogische opdracht die we willen vervullen binnen De Steiger. 

Indien ouders om bepaalde medische redenen activiteiten georganiseerd door De Steiger niet willen 

laten doorgaan dienen ouders dit schriftelijk te melden en te attesteren door een arts. 

Een niet limitatieve lijst van mogelijke activiteiten: 

 Sport; sportklimmen, balsporten, mountainbike, fietsen, zwemmen, wandelen, surfen, 
kayak…  

 Strandactiviteiten 

 Zoek- en wandeltochten 

 Bosspel 

 Boottochten 

 Knutselen 

 Koken 

 … 
 

11. Interne klachtenprocedure 

11.1. Doel 

De ‘klachtenprocedure’ legt de afspraken vast voor de afhandeling van klachten zodat: 

 Elke klacht wordt onderzocht 

 Er wordt op elke klacht feedback gegeven 

 Er wordt op elke gegronde klacht corrigerende maatregelen getroffen  

 Er worden aanpassingen gedaan zodat een tekortkoming zich in de toekomst zich 
niet kan herhalen 

11.2. Toepassingsgebied 

 Deze procedure gaat over:  
o klachten van cliënten of zijn/haar context betreffende de hulp- en 

dienstverlening binnen De Steiger. 
o Klachten van medewerkers die werkzaam zijn binnen De Steiger 
o Externe Partners – externe hulpverleners met een mandaat betreffende 

bepaalde gebruikers die binnen De Steiger verblijven 
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 Een minderjarige heeft, in het kader van het Decreet betreffende de rechtspositie 
van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, het recht om bij een 
jeugdhulpvoorziening klachten te formuleren over: 

o De niet naleving van rechten, opgesomd in dit decreet 
o De leefomstandigheden binnen de residentiële en semi-residentiële 

jeugdhulpverlening. 
o De inhoud van jeugdhulpverlening en de wijze waarop ze wordt aangeboden 

11.3. Definities 

 Klacht: een klacht binnen De Steiger kan worden omschreven als een uiting van 
ontevredenheid over geboden diensten, personeel of infrastructuur. Klachten 
kunnen worden onderverdeeld in interne en externe klachten, deze worden 
besproken in puntje 5.   

 Klachtenbehandelaar: de persoon die, afhankelijk van op welk niveau je klacht wordt 
behandeld, de klacht opvolgt.   

11.4. Verwante documenten en hulpmiddelen 

 Flowchart klacht(en)behandeling 

 Klachtenformulier: document dat kan worden ingevuld door personeelsleden, 
ouders/context of externe partners. Dit formulier kan ook anoniem worden ingevuld 
en bezorgd aan De Steiger. Het formulier kan ook digitaal worden gedownload via de 
website.  

 Ontvangstbewijs klacht(en)formulier 

 Klacht(en)registratie: registratiedocument om klacht op te volgen en het verloop van 
de klacht te registreren. 

 Kinderbus hierin kunnen kinderen of jongeren vanuit De Steiger hun bemerkingen, 
klachten of ideeën in kwijt.  

 Klachtenregister: overzichtsdocument voor alle klachten die binnenkomen 
gedurende een bepaald schooljaar. 

11.5. Welk soort klachten zijn er? 

Interne klacht: deze klachten worden ingediend door kinderen,  jongeren of door 

personeelsleden.  

 Door kind/jongere: kind of jongere heeft de mogelijkheid om zijn of haar klacht in te 
dienen aan de hand van de kinderbus, een klacht kan ook persoonlijk worden gemeld 
aan medewerkers van De Steiger die de klacht verder rapporteren. 

 Door personeelslid: personeelsleden hebben de mogelijkheid klachten schriftelijk te 
laten weten. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van het klachtenformulier dat te 
vinden is op de website of in het kwaliteitshandboek.  

Externe klacht: deze vorm van klachten hebben betrekking op ouders/context en externe 

partners.   
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 Door ouders/context: ouders of in de bredere zin de context (grootouders, voogd, 
vertrouwenspersoon…) kunnen ook een klacht indienen over de werking.  

 Door externe partners: met externe partners worden hier de externe hulpverleners 
bedoeld die actief zijn rondom een kind of jongere. Klachten kunnen zij telefonisch, 
via mail, via het klachtenformulier op de website of via de JO-lijn indienen.   

11.6. Werkwijze 

Stap Wie Wat/Hoe 
Niveau 1 
Leefgroep – 
dossierhouders 

Pedagogische 
medewerkers 

 Elke medewerker die een ontevredenheid 
van een cliënt omtrent de hulpverlening 
opmerkt dient: 

o Ontevredenheid niet wegwimpelen; 
objectief luisteren. 

o Tijd nemen voor dialoog, hetzij direct, 
hetzij op een later tijdstip. 

o Als blijkt dat op leefgroepsniveau - 
dossierhouder er geen antwoord kan 
geboden worden/wordt. Formulier 
‘Klacht(en)formulier’ ingevuld en/of 
aangeboden aan gebruiker.  

o Klachtenformulier wordt bezorgd aan 
niveau 2 

 Als de klacht op het niveau van de leefgroep 
blijft en er een oplossing gevonden wordt 
dient er geen expliciete registratie te worden 
gemaakt, dit hoort bij de elementaire 
opdracht van een pedagogische medewerker 

 Voor een interne personeelsklacht wordt het 
klacht(en)formulier ingevuld en steeds naar 
niveau twee overgemaakt 

Niveau 2 
Diensthoofd 
IPO - INT 

Diensthoofd 
(Hoofdopvoeder 
– Beheerder) 

 Geen oplossing gevonden op niveau 
leefgroep – dossierhouder. 

 Diensthoofd ontvangt formulier 
‘Klachtenformulier’ (of direct of via niveau 
leefgroep - dossierhouder) 

o Indien de klacht via een extern kanaal 
binnenkomt een ontvangstbewijs 
opmaken. 

 Vanaf ontvangstbewijs en/of registratie 10 
dagen om eerste feedback te geven. 

 Klacht(en)registratie. De klacht wordt 
ingeschreven in het daartoe bestemde 
document ter opvolging van de klacht 
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(Intradesk – De Steiger – werkdocumenten –
directieteam – klachtenregistratie). 

 De klacht wordt geregistreerd in het 
klachtenregister (= overzicht klachten per 
schooljaar). 

 Indien nog niet reeds werd gemeld in stap 1 
wordt info doorgegeven aan betrokken 
externe diensten (JRB – SD JRB – OCJ) 

 De klacht wordt onderzocht en geanalyseerd 
o Ongegrond: op basis van feiten en 

andere gegevens aantonen waarom 
de klacht ongegrond is. Bespreking 
over hoe de hulpverlening toch op 
een bevredigende wijze kan worden 
doorgezet 

o Gegrond: na de analyse formuleren 
van te ondernemen stappen 
(tegenover de persoon die de klacht 
formuleerde, en tegenover de 
eigenlijke tekortkoming) 

 30 dagen na ontvangstbevestiging om klacht 
af te ronden 

 Er wordt op elke gegronde klacht 
corrigerende maatregelen getroffen  

 Er worden aanpassingen gedaan zodat een 
tekortkoming zich in de toekomst  niet kan 
herhalen 

Niveau 3 
Directeur MPI 

Directeur MPI 
Westhoek 

 Er wordt geen oplossing gevonden op niveau 
1 – 2 

 Klacht wordt doorgegeven aan de directeur 
van MPI Westhoek. 

o Klacht(en)registratie + bijlages 
doorgeven 

 De directeur zal schriftelijk reageren en een 
(mogelijke) oplossing formuleren 

o Info wordt opgenomen in het 
klachtenformulier 

Niveau 4 
Algemeen 
directeur SG 

Algemeen 
directeur SG 28 

 Er wordt geen oplossing gevonden op niveau 
1 – 2 – 3  

 Klacht wordt doorgegeven aan de Algemeen 
Directeur van de scholengroep 
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o Klacht(en)registratie + bijlages 
doorgeven 

 Algemeen directeur zal schriftelijk reageren 
en (mogelijke) oplossing formuleren 

o Info wordt opgenomen in het 
klachtenformulier 

o Klachtenformulier keert terug ter 
registratie naar De Steiger 

Niveau 5 
Extern Jo-lijn 

Doorverwijzing  Indien geen voldoening na voorgaande 
stappen 

o Doorverwijzen naar JO-lijn 
o JO-lijn voert een onafhankelijk 

onderzoek naar de klacht. Het 
bespreekt de klacht met klager en 
beklaagde. Na onderzoek komt het tot 
een eindbevinding in termen van een 
(deels) gegronde klacht, een 
ongegronde klacht, een terechte 
opmerking etc. Wanneer de klacht 
(deels) gegrond is, moet 
Jongerenwelzijn een inspanning 
leveren om de zaak zo goed mogelijk 
te herstellen of recht te zetten. JO-lijn 
kan daarbij optreden als bemiddelaar. 

 

11.7. Bekendmaking aan de cliënten 

 De klachtenprocedure wordt kenbaar gemaakt via: 
o Huishoudelijk reglement 
o Onthaalbrochure(s) 
o Website: www.mpi-westhoek.be  
o Via 1ste bewonersvergadering per werkjaar 
o Papieren versie te bekomen bij dossierhouders en diensthoofden 

11.8. Registraties 

Registratie Wie Waar  Bewaartermijn 
Klacht(en)formulier Kwaliteitscoördinator Intradesk 

Smartschool 
5 jaar 
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11.9. Specifieke procedures 

Specifieke procedures   
Voor een aantal specifieke klachten kun je terecht bij een welbepaald orgaan of een daartoe 

bevoegde organisatie of commissie. Je moet er een afzonderlijke klachtenprocedure te 

volgen.   

Voor de betwisting van een definitieve uitsluiting zijn er specifieke administratieve 

procedures uitgewerkt. Deze procedures vind je in het internaatreglement en moet je 

nauwgezet opvolgen en doorlopen (focus op inhoudelijke aspecten). Klachten over het 

verloop van dergelijke procedures kan men wel indienen bij de beheerder, directeur of 

algemeen directeur van de school of scholengroep (bv. te lange behandeltermijnen, geen 

antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking).   

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kan men indienen bij 

de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat internaten zich in de 

dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden (o.a. eerlijke concurrentie, 

verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en sponsoring). Meer 

informatie vind je via de website www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur.  

Voor klachten in verband met discriminatie kun je terecht bij Unia, het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum. Meer informatie vind je via www.unia.be.  

12. Ordemaatregelen 

Als je door je gedrag het leven in het internaat bemoeilijkt, zal het internaat je ertoe 
aanzetten je gedrag te verbeteren en aan te passen. Elk personeelslid van het internaat kan 
daartoe, onder het gezag van de directeur of beheerder, gepaste ordemaatregelen nemen.    
Ordemaatregelen strekken er in beginsel toe om je ertoe te brengen jouw gedrag te 
verbeteren en aan te passen.   
 
Ordemaatregelen mogen jou de essentiële voorzieningen van het internaat niet ontnemen.    
 
De intern heeft, voor zover de organisatie van het internaat het toelaat, het recht bezoek te 
ontvangen en om te gaan met de personen van zijn eigen keuze. Een intern mag nooit 
gestraft worden door hem bezoek te ontzeggen.   
 
Indien je recht hebt op zakgeld ten gevolge van een plaatsingsmaatregel, dan kan dit jou 
nooit ontzegd worden als straf.   
   
De volgende ordemaatregelen kunnen worden genomen:   

 een waarschuwing;   
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 een schriftelijke vermaning;   
 een straftaak;   
 een tijdelijke verwijdering uit bepaalde activiteiten;   
 TAVA-procedure - preventieve maatregel ter bescherming van de veiligheid van jezelf 

en anderen, bescherming van het leefklimaat en wanneer er materiaalvernielend 
gedrag wordt gesteld 

   
Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend.  
  
Volstaat een ordemaatregel niet, dan kan de beheerder met jou een 
begeleidingsovereenkomst/ gedragscontract sluiten waarin duidelijk omschreven wordt wat 
van jou wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als je de afspraken niet nakomt. Het 
contract wordt schriftelijk meegedeeld aan je ouders, die de begeleidingsovereenkomst / 
het gedragscontract ondertekenen. Het contract heeft een beperkte duur en wordt 
voortdurend geëvalueerd. Eventueel kan daarop een tuchtprocedure volgen.    
 

13. Tuchtmaatregelen 

Een tuchtmaatregel heeft tot doel de opvoeding te bevorderen. 

Tuchtmaatregelen worden genomen wanneer je gedrag werkelijk een gevaar of ernstige 

belemmering vormt voor het ordentelijk samenleven en/of als je door je agressieve houding de 

veiligheid en de fysieke of psychische integriteit van anderen in gevaar brengt en/of wanneer je de 

verwezenlijking van het opvoedingsproject van het internaat en IPO in het gedrang brengt. 

Tuchtmaatregelen worden slechts genomen als de ordemaatregelen geen effect hebben of bij zeer 

ernstige overtredingen, zoals: 

 Opzettelijk slagen en/of verwondingen toebrengen. 

 Opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden. 

 Opzettelijk en blijvend storend gedrag. 

 Zware materiële schade toebrengen. 

 Bezit, verhandelen of gebruik van drugs. 

 Diefstal plegen. 

Tuchtmaatregelen treffen de gestrafte intern door hem tijdelijk of definitief de essentiële 
voorzieningen van het internaat en/of IPO te ontnemen. 

Tuchtmaatregelen kunnen enkel door de directeur of de beheerder/hoofdopvoeder worden 
genomen. 

In het belang van de intern zijn de tuchtmaatregelen en het tuchtdossier niet overdraagbaar. Een 
verwijdering uit het internaat impliceert niet automatisch een verwijdering uit de school en vice 
versa. 
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13.1. Soorten 
De tuchtmaatregelen zijn: 

 Een tijdelijke verwijdering uit het internaat en/of IPO voor een minimale duur van één dag en 
voor een maximale duur van 15 opeenvolgende dagen 

Deze beslissing wordt genomen door de directeur of de beheerder/hoofdopvoeder. 

Zij wordt schriftelijk en gemotiveerd betekend aan je ouders. Tijdens de tijdelijke verwijdering 

wordt het kostgeld integraal aangerekend. Je moet wel aanwezig zijn op school.  

Je ouders worden vooraf telefonisch en schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen 

tuchtmaatregel. Alleszins moet het internaat er zich van vergewissen dat je ouders op de hoogte 

zijn van de genomen maatregel. 

 Een definitieve verwijdering uit het internaat 

Deze beslissing wordt genomen door de directeur of de beheerder/hoofdopvoeder. Zij wordt 

schriftelijk en gemotiveerd betekend aan je ouders. Tijdens de definitieve verwijdering wordt het 

kostgeld voor de resterende periode teruggestort. De definitieve verwijdering uit het internaat 

betekent niet dat je niet aanwezig moet zijn op school. Je ouders worden vooraf telefonisch en 

schriftelijk gemotiveerd op de hoogte gebracht van de genomen tuchtmaatregel. 

De definitieve uitsluiting gaat in onmiddellijk na de schriftelijke kennisgeving. 

Alleen tegen de definitieve verwijdering als tuchtmaatregel kan in beroep worden gegaan. 

13.2. Regels bij tuchtmaatregelen 
 

Wanneer de directeur of beheerder een tuchtmaatregel neemt, respecteert hij/zij in ieder geval de 

volgende regels: 

 De intentie tot een tuchtmaatregel wordt schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht. 

 De betrokken intern en de ouders, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, worden 
vooraf uitgenodigd voor een gesprek over de problemen. 

 Elke genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom het 
gedrag van de intern werkelijk een gevaar vormt voor ordentelijk samenleven op het internaat of 
het opvoedingsproject van het internaat in het gedrang brengt. Bij een definitieve verwijdering 
wordt schriftelijk verwezen naar de mogelijkheid tot beroep met overeenkomstige procedure. 

 De ouders worden vóór het ingaan van de tuchtmaatregel telefonisch en schriftelijk op de hoogte 
gebracht van de genomen beslissing en van de datum waarop de maatregel ingaat.  

 Er wordt nooit overgegaan tot collectieve verwijderingen. Over elke verwijdering moet 
individueel beslist worden. 

 De intern, ouders en hun vertrouwenspersoon hebben recht tot inzage van het tuchtdossier van 
de intern. 

 De tuchtstraf moet in verhouding staan tot de ernst van de feiten. 

 Het tuchtdossier en tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van het ene internaat naar het 
andere internaat, noch naar de school. 
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13.3. Procedure bij tuchtmaatregelen 
Wanneer de directeur, beheerder of hoofdopvoeder een tuchtmaatregel neemt, respecteert hij/zij in 

ieder geval de volgende regels: 

 De intentie tot een tuchtmaatregel wordt aan de ouders schriftelijk ter kennis gebracht 

 De tuchtstraf moet in verhouding staan tot de ernst van de feiten. 

 De ouders worden vóór het ingaan van de tuchtmaatregel telefonisch en schriftelijk op de 
hoogte gebracht van de genomen beslissing en van de datum waarop de maatregel ingaat. 

 Elke genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom het 
gedrag van de intern werkelijk een gevaar vormt voor ordentelijk samenleven op het 
internaat of het opvoedingsproject van het internaat in het gedrang brengt. Bij een 
definitieve verwijdering wordt schriftelijk verwezen naar de mogelijkheid tot beroep met 
overeenkomstige procedure. 

 De betrokken intern en de ouders, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, 
worden vooraf uitgenodigd voor een gesprek over de problemen. 

 Er wordt nooit overgegaan tot collectieve verwijderingen. Over elke verwijdering moet 
individueel beslist worden. 

 De intern, ouders en hun vertrouwenspersoon hebben recht tot inzage van het tuchtdossier 
van de intern. 

 Het tuchtdossier en tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van het ene internaat naar het 
andere internaat, noch naar de school of het IPO. 

13.4. Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting / verwijdering 

Men kan enkel tegen definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel in beroep gaan. Het beroep wordt 
behandeld door een beroepscommissie. 

13.5. Opstarten van het beroep 
Om de beroepsprocedure te kunnen opstarten, moeten de intern en zijn ouders eerst gebruik maken 
van hun recht op overleg met de directeur, beheerder of hoofdopvoeder. De ouders moeten het 
beroep schriftelijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van de feiten en van het voorwerp 
van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) indienen bij de algemeen directeur uiterlijk 
binnen drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na 
de schriftelijke kennisgeving van de definitieve verwijdering. De ouders doen dit het via een 
aangetekende zending; op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend. 
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve verwijdering niet op. 

13.5.1. Opstarten van het beroep 
Om de beroepsprocedure te kunnen opstarten, moeten de intern en zijn ouders eerst gebruik maken 
van hun recht op overleg met de directeur of de beheerder. 
 
De ouders moeten het beroep schriftelijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van de 
feiten en van het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) indienen bij de 
algemeen directeur uiterlijk binnen drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire 
feestdagen en de statutaire verlofdagen niet meegerekend) na de schriftelijke kennisgeving van de 
definitieve verwijdering. De ouders doen dit het via een aangetekende zending; op die manier 
kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend. 
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Tijdens de beroepsprocedure blijf je definitief uitgesloten. 

13.5.2. Beroepscommissie 
 

De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept die zo vlug mogelijk samen. 
 
De beroepscommissie bestaat uit drie leden. De directeur of de beheerder die de tuchtmaatregel 
heeft uitgesproken, maakt er geen deel van uit.  
  
De beroepscommissie hoort de betrokken personen en de intern in kwestie  binnen een termijn van 
vijf werkdagen. 
 
De beroepscommissie behandelt het beroep binnen een termijn van vijf werkdagen.  
 
De beroepscommissie bevestigt of vernietigt de beslissing. Zij kan de behandeling van het beroep ook 
gemotiveerd afwijzen op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdig indienen of het niet 
voldoen aan vormvereisten. 

De algemeen directeur verstuurt de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie aangetekend, 
uiterlijk op de derde lesdag die volgt op de dag van de beslissing in beroep. De betrokken directeur 
en beheerder ontvangen hiervan een afschrift.  

Bij de kennisgeving van de beslissing moet de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State worden 
vermeld (termijn en modaliteiten). 
 
Binnen het GO! is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing. 

14. Leefregels 

De basiswaarden (=leefregels) zijn: 

 We zijn beleefd, vriendelijk en tonen respect voor elkaar 
 We zorgen goed voor de infrastructuur, spel- en ander materiaal in gebruik en onze 

kamers 
 We helpen elkaar 
 We zorgen goed voor onszelf 
 We luisteren naar elkaar 
 je mag iedereen (respectvol) aanspreken met de voornaam 

We gaan uit van zorg op maat, daaruit kunnen ook leefregels op maat uit voortvloeien. Deze zorg op 
maat stelt ons in staat om Uw kind de gepaste en optimale zorg te bieden. 

Uitgeleide 

Door dit reglement te ondertekenen, bevestigen jullie dat je ons pedagogisch project, onze 

doelstellingen, gehanteerde procedures, waarden en onze leefregels onderschrijft. 
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15. Bijlages 

 Huishoudelijk reglement en privacyverklaring 
 Toestemming medische verzorging 
 Toedienen medicatie op voorschrift 
 Toedienen sporadische medicatie huisapotheek 
 Kostgeld internaat 
 Provisie 
 Inlichtingenfiche initiële inschrijving 

16. Openstelling Internaat 

 Het internaat is open op schoolse dagen. Opstart en afsluiting van het internaat overlapt 
met opstart/afsluiting van de IPO werking.  

 Indien de overheid beslist om vakantieperiodes te verlengen of in te korten, met het oog 
op het inhalen van leerachterstand of indijking verspreiding coronamaatregelen, dient 
dit opgevolgd te worden door De Steiger. 

 Herfstvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021 
 Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021 
 Kerstvakantie: van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 
 Krokusvakantie: van maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022 
 Paasvakantie: van maandag 4 tot en met maandag 18 april 2022 (paasmaandag: 18 

april 2022) 
 Dag van de Arbeid:  (zondag) 1 mei 2022 
 Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 (deeltijds kunstonderwijs: alleen 

26 mei) 
(in het deeltijds kunstonderwijs en in het volwassenenonderwijs kan er in het 
weekend na Hemelvaart wel les zijn) 

 Pinkstermaandag: 6 juni 2022 
 Zomervakantie: van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 2022 

Bijkomende vrije dagen: 

Facultatieve vrije dag: 12 november 2021 

Pedagogische studiedag Viertorre: 22 oktober 2021 

Pedagogische studiedag Viertorre/Letterzee: 18 maart 2021 

Facultatieve vrije dagen: 7 juni 2021 
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Zéér belangrijk bericht aan de ouders van de interne 

leerlingen! 

Mevrouw, Mijnheer, 

Om volgend schooljaar 2021-2022 goed te kunnen voorbereiden, vragen wij u de plaats in het 

internaat voor uw zoon/dochter tijdig te reserveren..  

Er zal bij de inschrijvingen voor het volgende schooljaar dan ook voorrang gegeven worden volgens: 

 de datum van administratieve (her)inschrijving (in te vullen documenten worden in bijlage 
meegegeven)  

 het VERPLICHTE voorgelegde bankbewijsstuk: ‘bestendige opdracht kostgelden’. 

 

 

Wanneer u wenst dat uw kind volgend schooljaar in het internaat verblijft, vragen wij u vriendelijk 

om volgende documenten ingevuld én ondertekend terug te bezorgen; 

- 1. het document ‘Voor akkoord verklaring’ (in drievoud, waarvan 1 exemplaar voor u); 

- 2. het strookje ‘huishoudelijk reglement – Privacy verklaring’;  

- 3. het document ‘toestemming medische verzorging’; 

- 4. het document ‘toedienen van medicatie op voorschrift’; 

- 5. het document ’toedienen van sporadische medicatie’. 

- 6. een kopie identiteitskaart ouders/voogd, kopie KIDS-ID, kopie ISI+ kaart;  

- 7. bundel financiële verplichtingen’; 

a) document bankbewijs of een kopie van de ‘bestendige opdracht’ voor de betalingen 
kostgelden  

b) dat alle achterstallige kostgelden betaald zijn; 
c) het document ‘provisie’ 

 

Pas nà ontvangst van alle bovenstaande administratieve verplichtingen, 

 kan de inschrijving definitief worden aanvaard ! 

Inmiddels danken wij u voor het gestelde vertrouwen en tekenen wij met hoogachting, 

C. Cloet 
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Beheerder 

Huishoudelijk reglement – Privacy verklaring (GDPR) 

Ondergetekende (naam ouders) 

 

 

 

persoon die de ouderlijke macht uitoefent over (naam interne leerling) 

 

 

 

Bevestigen hierbij: 

 

 In kennis te zijn gebracht dat het huishoudelijk reglement 2021-2022 te raadplegen is op de 
website www.mpi-westhoek.be - onderdeel De Steiger 

 In kennis te zijn gebracht dat de Privacy-verklaring te raadplegen is op de website www.mpi-
westhoek.be – onderdeel De Steiger 
 

 én te tekenen voor akkoord. 
 

Te 

 

Op (datum) 

 

 

 

Handtekening 

 

 

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger
http://www.mpi-westhoek.be/
http://www.mpi-westhoek.be/
http://www.mpi-westhoek.be/
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AKKOORDVERKLARING: 

‘TOESTEMMING MEDISCHE VERZORGING’ 

Geldig voor de volledige schoolloopbaan 

Ondergetekende, 

  

 

Ouder van/persoon die de ouderlijke macht uitoefent over  

 

 

- geeft aan de verantwoordelijke van ‘De Steiger’ de toelating om iedere 
medische verzorging en/of heelkundige ingreep te laten uitvoeren, die de 
verantwoordelijke nodig acht. Inclusief luizenbehandeling met Tea Tree 
oil. 

- verklaart iedere aanpassing in het medisch dossier door te geven ter 
aanvulling op alle bestaande gegevens 
 

 

 

Voor akkoord. 

 

Koksijde:  

 

Naam en handtekening(en): 
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‘TOEDIENEN VAN MEDICATIE OP VOORSCHRIFT’ 
Geldig voor de volledige schoolloopbaan  

Geachte ouder(s), 

De laatste jaren wordt in toenemende mate aan leerkrachten, opvoed(st)ers/kinderverzorg(st)ers, 

verpleegkundigen gevraagd om medicatie toe te dienen op school of in De Steiger. 

Graag hadden wij hieromtrent de volgende afspraken gemaakt: 

 Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat er medicatie moet worden 
toegediend; 

 Indien toch medicatie moet worden toegediend, is het NOODZAKELIJK dat het onderstaande 
attest door de behandelende arts wordt ingevuld; 

 Zonder attest van een arts wordt GEEN MEDICATIE toegediend! 

 ‘De Steiger’, M.P.I.-Westhoek kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk worden gesteld 
voor neveneffecten die bij de interne leerling optreden n.a.v. het toedienen van de 
medicatie. 

Bij twijfel of vragen vanuit de school of De Steiger kan het nodig zijn dat de CLB-arts of de verpleegkundigen van het M.P.I. 

contact opnemen met uw huisarts. 

Attest van de behandelende arts. (ter klassering in het persoonlijk dossier) 

NAAM VAN DE LEERLING/INTERNE:  
 

Naam van de medicatie:  

Dosis:  

Reden van toediening:  

Periode van toediening: van ……….. tot ………….. 

Tijdstip van toediening tijdens verblijf: Ochtend      -        Middag      - Avond 

 

Naam van de medicatie:  

Dosis:  

Reden van toediening:  

Periode van toediening: van ……….. tot ………….. 

Tijdstip van toediening tijdens verblijf: Ochtend      -        Middag      - Avond 

 

Naam, adres en handtekening HUISARTS: Naam, adres en handtekening 

OUDER(S): 
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‘TOEDIENEN VAN SPORADISCHE MEDICATIE HUISAPOTHEEK’  
Geldig voor de volledige schoolloopbaan  

Geachte ouder(s), 

 

Het toedienen van medicatie op school of in De Steiger, mag enkel en alleen indien hiervoor een 

voorschrift van een arts kan voorgelegd worden. Er mag bij WET BEPAALD door leerkrachten, 

opvoeder(st)ers, kinderverzorg(st)ers en verpleegkundigen géén medicatie toegediend worden bij 

klachten zoals hoofdpijn, keelpijn, buikpijn,… zonder dat hiervoor de goedkeuring door een arts werd 

gegeven.  

Om uw kind bij kleine ongemakken te kunnen helpen moeten wij over volgende informatie beschikken; 

 

Bij twijfel, vragen vanuit school/De Steiger kan het nodig zijn dat de CLB-arts, de verpleegkundigen van het M.P.I. contact 

opnemen met uw huisarts. 

                                                  Naam van de interne leerling: NAAM 

 

Wie moet worden gecontacteerd wanneer uw kind zich onwel voelt of klaagt over pijn? 

 

Naam te contacteren 
ouder(s):  

 

Telefoonnummer:  

 

Naam van de huisarts:  

Telefoonnummer:  

Volledig adres:  

  

Naam van de specialist:  

Telefoonnummer:  

Volledig adres:  
 

Indien uw huisarts/specialist niet bereikbaar is, mag de school/De Steiger, indien nodig, dan de eigen 

huisarts contacteren?                JA/NEE 

Wanneer uw kind sporadische klachten heeft kan volgende medicatie toegediend worden (cfr. 

bijsluiter, leeftijd en gewicht) bij: 
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koorts en piin: curpol/paracetamol 
insectenbeten: euceta 
darmklachten: enterol   
maagklachten: rennie 
keelpijn: lemocin 
ontsmettingsmidel: isobethadine – hibidil 
hoest: muco rhinathiol 
brandwonden: flammazine 
verstuiking: flexiumgel 
neusverkoudheid: fysiologische neusdruppels 
Coronavirussen 
 
Voor akkoord,      Voor akkoord, 
 

Datum:       Datum: 
Naam, adres en handtekening ARTS/SPECIALIST  Naam, adres en handtekening 
OUDERS(s) 
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NEEM DIT DOCUMENT MEE NAAR UW BANKINSTELLING EN VERZOEK EEN 

KOPIE VAN DE BESTENDIGE OPDRACHT DOOR TE GEVEN DE STEIGER 

KOSTGELD INTERNAAT: 

Mevrouw, mijnheer,  

De dagprijs van het internaat voor het schooljaar 2021-2022 werd vastgesteld;  

· € 14.50/dag voor de lagere afdeling  

De kostprijs wordt berekend op basis van het totale aantal dagen (=178), waarop het 
internaat open is.  

De kostprijs van het schooljaar wordt opgesplitst in 3 periodes  

- EENMALIGE startfactuur: betaald vóór 23 augustus 2021: € 208  

- VANAF SEPTEMBER T.E.M. JUNI: via een BESTENDIGE OPDRACHT  

1ste periode: (75 dagen open) september t.e.m. december 2021 : € 220/maand  

2de periode: (103 dagen open) januari t.e.m. juni 2022 : € 250/maand  

Het maandelijkse, gemiddelde kostgeld moet vereffend worden vóór de 5de dag van de 
lopende maand en vermeld u als mededeling: “KOSTGELD (+ naam van uw kind)”.  

Dit énkel via een bestendige opdracht PER PERIODE van uw bank op onze rekening:  

BE81 0013 6827 4724 om de inschrijving van uw kind reglementair te maken.  

Een kopie van deze opdracht wordt toegevoegd aan het inschrijvingsdossier van uw 
zoon/dochter.  

Met beleefde groeten,  

Cloet C.  

Beheerder 
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PROVISIE: 
Geldig voor het SCHOOLJAAR 2021-2022 

 

Via het provisiegeld van uw zoon/dochter worden schoolkosten, dokters- en 

apotheekkosten, extra zakgeld,…) gedragen. Daardoor dient u uw kind géén geld mee te 

geven.  

 

Wij verzoeken u het bedrag van € 75,00 bij te storten zodat wij voor 

uw zoon/dochter de nodige regelingen kunnen treffen. Met deze 

aanvulling voorziet u het gebruikelijke provisiesaldo. 

 

Te storten op rekeningnummer: BE85 0013 4059 8806 

  

Vermelding: de naam en voornaam van uw kind. 

 

Een overzicht van de gemaakte uitgaven en het resterende saldo wordt u, op éénvoudig 

verzoek, kenbaar gemaakt. Dit aan de hand van een “persoonlijke provisiefiche”. 
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Inlichtingenfiche initiële inschrijving 

Gegevens intern 

Naam en voornaam intern: .........................................................................  

Woont bij: beide ouders / moeder / vader / ander: ...................................  

Straat en nummer: ......................................................................................  

Postcode en gemeente:...............................................................................  

Thuistelefoon: .............................................................................................  

GSM intern: .................................................................................................  

Geboortedatum: ..........................................................................................  

Geboorteplaats:...........................................................................................  

Nationaliteit:................................................................................................  

Rijksregisternummer: ..................................................................................  

ISI + kaartnummer:…………………………………………………………………………………. 

Moedertaal: .................................................................................................  

Tweede adres? Bij wie: ................................................................................  

Straat en nummer: ......................................................................................  

Postcode en gemeente:...............................................................................  

Tel/GSM: ......................................................................................................  

Indien meer dan 1 adres: (verblijfs- of omgangsregeling toevoegen) 

Correspondentieadres(sen):........................................................................  

Wie moet gecontacteerd worden in geval van dringende aangelegenheden en ziekte/ongeval: 

 .....................................................................................................................  

Tel/GSM: ......................................................................................................  

  

 

 

Foto/digitaal 

bestand 

doorsturen kan 

ook 
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School 

Naam van de school: ...................................................................................  

Adres van de school: ...................................................................................  

Telefoonnummer secretariaat: ...................................................................  

Naam van de directeur: ...............................................................................  

Gegevens gezin 

 Vader     Moeder 

 

Naam 

Voornaam 

Straat en nr 

Postcode en gemeente 

Geboortedatum 

Nationaliteit 

Moedertaal 

Beroep 

Tel 

GSM 

Email 

Burgerlijke staat 

Naam partner 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Is er gezamenlijke uitvoering van het ouderlijk gezag of gezagsco-ouderschap? Ja / Nee 

Indien niet: Ouder met exclusief ouderlijk gezag / Ouder ontzet uit ouderlijk gezag (Kopie vonnis 

rechtbank bijvoegen+ verblijfs-of omgangsregeling) 
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Betalingen kostgeld internaat door: 

 

Naam: 

Straat en nr: 

Postcode en gemeente: 

Tel/GSM: 

Bankrekeningnummer: 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Betalingen IPO door: 

 

Naam: 

Straat en nr: 

Postcode en gemeente: 

Tel/GSM: 

Bankrekeningnummer: 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Begeleidende diensten? Ja / Nee 

Zo ja: Jeugdrechtbank / OCJ / Andere 

Maatregel: plaatsing JRB/ SA  
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JRB of OCJ: 

 Jeugdrechter Consulent 

 

Naam: 

Straat en nr: 

Postcode en gemeente: 

Tel/GSM: 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Andere dienst(en): 

Naam:…………………………………… 

Contactpersoon:…………………………………… 

Straat en nr:…………………………………… 

Postcode en gemeente:…………………………………… 

Tel/GSM:…………………………………… 

 

Bijkomende gegevens 

Vervoer op maandag:…………………………………… 

Vervoer op vrijdag:…………………………………… 

Mag iemand anders de intern ophalen? Ja / nee 

Zoja, wanneer en wie?  

Maandag dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag 

 

………….  ………….  …………….  …………….  ………….. 
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Huisarts:  

Naam:…………………………………… 

Straat en nr:…………………………………… 

Postcode en gemeente: …………………………………… 

Tel/GSM:…………………………………… 

Specialist:  

Naam+tel:………………………………………………………………………… 

 

Mutualiteit: CM / BM / Liberaal ZF / Onafh. ZF   

 

 

 

 

Reden opname internaat / omschrijving problematiek / achtergrondinfo: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Indien relevant 

Medisch probleem?      

gehoorstoornis/gezichtsstoornis/astma/epilepsie/diabetes 

andere:…………………………………… 

allergie:…………………………………… 

Medicatie:  ja /nee  

Zo ja, welke?………………………………………………………………………… 

Klevertje mutualiteit aanbrengen 

 

+ 4 extra klevertjes toevoegen 
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(medisch attest toevoegen)  

 

 

Wat kan de intern?(zelfredzaamheid) 

Verplaatsingen: Kan aan alle fysieke activiteiten deelnemen / kan beperkt deelnemen / rolwagen 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Fietsen:………………………………………………………………………… 

Zwemmen:………………………………………………………………………… 

Zindelijk: Dag en nacht / enkel dag / pamper / zindelijkheidstraining 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Wassen:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Kledij, aan – en uitkleden:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Eten:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Taalgebruik: Vlot taalgebruik / voldoende taal / SMOG / geen taalgebruik ………………………………… 

Wat doet de intern graag? (spel en vrije tijd) 

Binnenactiviteiten:………………………………………………………………………… 

Buitenactiviteiten:………………………………………………………………………… 

Hoe gedraagt de intern zich tav anderen? (sociaal gedrag) 

Tav begeleiders/volwassenen:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Tav andere kinderen:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Bij conflicten:………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

Belangrijke opmerkingen, bijzonderheden: 

………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

Datum: 

Ingevuld door: 

Handtekening: 

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger

