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Beste ouders en jongeren 
 

Langs deze weg willen wij jullie van harte welkom heten in ons 
Schoolhouse! 
 

Het is onze grootste wens en zorg dat je je bij ons thuis voelt. 
Hoe trachten wij dit gevoel van thuiskomen te bereiken? 
 
Wij staan voor warme duidelijkheid: Ons Schoolhouse biedt jou 

een duidelijk dagverloop met evenwicht tussen studie en 

ontspanning, privacy op je eigen kamer en groepsactiviteiten. 

Wij steunen jou in je persoonlijke ontwikkeling en je krijgt 

voldoende groeikansen. Ons Schoolhouse is voor jou de ideale 

oefenplaats om te leren omgaan met anderen en om conflicten 

te leren oplossen onder de coachende aanwezigheid van de 

begeleiders. Je bouwt stap per stap je zelfvertrouwen op en krijgt 

de kans om je talenten te ontwikkelen. 

Leercoaching is een belangrijke opdracht van ons Schoolhouse. 

De begeleiders zorgen voor een rustig studieklimaat en helpen je 

om je leer- en werkmethode te optimaliseren. Samen met jou, 

zoeken ze naar wat je kan helpen om tot goede studieresultaten 

te komen. 

Naast de persoonlijke studiebegeleiding is het voor ons even 

belangrijk dat je voldoende kan ontspannen. Via een gevarieerd 

activiteitenaanbod bieden wij keuze-activiteiten aan en af en toe 

verplichte groepsactiviteiten. Deze worden zo veel mogelijk 

samen met jou ingepland. 
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We helpen je om na een teleurstelling weer vooruit te kijken en 

nemen het je niet kwalijk wanneer het even mis gaat. Samen met 

ons werk je in wederzijds vertrouwen aan belangrijke waarden 

als: eerlijkheid en verantwoordelijkheid, openheid en solidariteit, 

respect en engagement. 

 
Ine Brouwers (beheerder) en het begeleidend team 

 

 

 
  

De opdrachtverklaring van ons Schoolhouse hangt uit in de 
inkomhal van ons gebouw. Elke jongere/ouder kan deze inkijken.  

Het opvoedingsproject van onze scholengemeenschap kan je 
raadplegen op: www.mosa-rt.be. 
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Schoolhouse 
 

VIMK (Vrij Internaat Maaseik-Kinrooi) 
Katholieke Scholengemeenschap Mosa-RT 
 

Adressen  

Maaseik Weertersteenweg 135 A   
3680 MAASEIK 

Kinrooi Kloosterstraat 14  
3640 KINROOI 

----------------------------------------------------------------------------- 

Contactgegevens  

Telefoon +32 (0)89 56 30 59 
+32 (0)475 35 42 04 

Website  https://www.mosa-rt.be/schoolhouse 

E-mail schoolhouse@mosa-rt.be 

Facebook VIMK 

Instagram vimk.schoolhouse 

----------------------------------------------------------------------------- 

Bankgegevens  

Rekeningnummer 
IBAN 

BE97 0682 5116 4349 

BIC-code GKCCBEBB 
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Formules & dagindeling 
 

Kidzz & Junior:   
De jongeren van het lager onderwijs (Kidzz) en eerste graad 
secundair (Junior) vormen samen een leefgroep. Hierin bieden 
we jou een warme, huiselijke omgeving met een duidelijke 
dagstructuur. Binnen deze structuur is er ruimte voor jou om 
zoveel mogelijk zelfstandig te leren zijn, deze stappen zetten we 
samen. We zorgen voor voldoende afwisseling tussen 
schoolwerk en ontspanning, zowel binnen als buiten. Ook leren 
communiceren vinden we heel belangrijk. Jouw mening telt, maar 
de manier waarop je deze uit nog meer.  
Samenleven = communiceren. 
 

Senior:  
Si Senior(ita)! Je bent aanbeland in de bredere groep van 
jongeren uit de 2de en 3de graad. Dit betekent dat je al enkele 
stapjes verder staat in het organiseren en managen van je 
dagdagelijkse bezigheden voor school en in je vrije tijd. En daar 
krijg je de nodige vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid voor. In 
de begeleide studies stroom je samen met leerlingen die een 
gelijkaardig parcours volgen. Een deskundige begeleider staat je 
daarin bij en ondersteunt jouw leerproces. Buiten de studie val je 
terug op jouw leefgroep (2de of 3de graad), met eigen activiteiten, 
chill -en sportmomenten. Hoe te gek die zullen zijn, hangt mee 
van jou af: inspraak, respect, vriendschap en fun werken altijd in 
twee richtingen. Go for it! 
 

Studiegroep:  
De jongeren die een studeerrichting volgen van de 2de en de 
3de graad vormen voor hun studiemomenten 1 groep. We 
studeren op vaste tijdstippen in een studieruimte die voorzien is 
van computers. De begeleider kijkt samen met je naar wat je kan, 
doet en presteert en stemt zijn begeleiding daarop af. We 
hebben oog voor je capaciteiten en specifieke vragen. Buiten de 
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studiemomenten sluit je aan bij je leefgroep (2de of 3de graad), 
met eigen activiteiten, chill- en sportmomenten. 
 

Student:  
Je hebt de 3de graad goed afgewerkt en je wil nog net dat beetje 
extra door een 7de jaar te volgen? Welkom in ons kothuis in 
Kinrooi, waar jij op een volwassen manier kan komen studeren. 
Het heeft alles van het kotleven, je hebt je eigen kamer, vrienden 
in de buurt, maakt je eigen planning en werkt op jouw tempo. Je 
zelfdiscipline en zelfverantwoordelijkheid kan jij hier verfijnen. 
Het voordeel is dat je zelf niet hoeft te koken, want daar zorgen 
wij voor. Heb je vragen of een probleem dan staan wij voor je 
klaar en ter ontspanning mag je steeds deelnemen aan onze 
activiteiten of relaxen in de leefruimte in Kinrooi. 
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Dagindeling Kidzz 

 

 

  

Maandag/dinsdag/donderdag Woensdag 

Wanneer? Wat?  Waar? Wanneer? Wat?  Waar? 

7u00 - 
7u20 

Ochtendritueel Kamer 
7u00 - 
7u20 

Ochtendritueel Kamer 

7u20 - 
7u55  

Ontbijt Eetzaal 
7u20 - 
7u55  

Ontbijt Eetzaal 

7u55 - 
8u30 

Fietspool Naar school 
7u55 - 
8u30 

Fietspool Naar school 

8u30 - 
15u15 

Op school 

8u30 - 
11u55 

Op school 

11u55 - 
12u15 

Fietspool 
Naar 
Schoolhouse 

15u15 - 
15u45 

Fietspool 
Naar 
Schoolhouse 

12u15 - 
13u 

Warm 
middagmaal 

Eetzaal 

15u45 - 
16u15 

Vieruurtje  Eetzaal 
13u - 
13u30 

Kamermoment Kamer 

16u15 - 
16u45 

Kamermoment Kamer 
13u30 - 
14u30 

Studie Studielokaal  

16u45 - 
17u50 

Sport & spel  Sporthal/buiten 
14u30 - 
17u50 

Vrije tijd + 
Activiteiten 

Wisselend 

17u50 - 
18u30 

Warm 
avondmaal 

Eetzaal 
17u50 - 
18u30 

Avondmaal Eetzaal 

18u30 - 
19u30 

Studie  Studielokaal 
18u30 - 
19u30 

Kamermoment  Kamer  

19u30 - 
20u30 

Activiteit Wisselend 
19u30 - 
20u30 

Activiteit Wisselend 

20u30 - 
21u30 

Avondritueel 
Kamer + 
douches 

20u30 - 
21u30 

Avondritueel 
Kamer + 
douches 

21u30 - 
7u00 

Slaaptijd Kamer 
21u30 - 
7u00 

Slaaptijd Kamer 
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Dagindeling Junior 
 

 

  

Maandag/dinsdag/donderdag Woensdag 

Wanneer? Wat?  Waar? Wanneer? Wat?  Waar? 

7u00 - 
7u20 

Ochtendritueel Kamer 
7u00 - 
7u20 

Ochtendritueel Kamer 

7u20 - 
7u55  

Ontbijt Eetzaal 
7u20 - 
7u55  

Ontbijt Eetzaal 

7u55 - 
8u30 

Fietspool Naar school 
7u55 - 
8u30 

Fietspool Naar school 

8u30 - 
15u15 

Op school 

8u30 - 
11u55 

Op school 

11u55 - 
12u15 

Fietspool 
Naar 
Schoolhouse 

15u15 - 
15u45 

Fietspool 
Naar 
Schoolhouse 

12u15 - 
13u 

Warm 
middagmaal 

Eetzaal 

15u45 - 
16u15 

Vieruurtje  Eetzaal 
13u - 
13u30 

Kamermoment Kamer 

16u15 - 
16u45 

Kamermoment Kamer 
13u30 - 
14u30 

Studie Studielokaal  

16u45 - 
17u45 

Studie A / 
Sport B  

Studielokaal 
A / Sporthal 
B  

14u30 - 
17u50 

Vrije tijd + 
Activiteiten 

Wisselend 

17u50 - 
18u30 

Warm 
avondmaal 

Eetzaal 
17u50 - 
18u30 

Avondmaal Eetzaal 

18u30 - 
19u30 

Studie  Studielokaal 
18u30 - 
19u30 

Studie A / 
Kamermoment 
B 

Studielokaal 
A / Kamer B 

19u30 - 
20u30 

Activiteit Wisselend 
19u30 - 
20u30 

Activiteit Wisselend 

20u30 - 
21u30 

Avondritueel 
Kamer + 
douches 

20u30 - 
21u30 

Avondritueel 
Kamer + 
douches 

21u30 - 
7u00 

Slaaptijd Kamer 
21u30 - 
7u00 

Slaaptijd Kamer 
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Dagindeling Senior (2de graad) 
 

 

 

Maandag/dinsdag/donderdag Woensdag 

Wanneer? Wat?  Waar? Wanneer? Wat?  Waar? 

7u00 - 
7u20 

Ochtendritueel Kamer 
7u00 - 
7u20 

Ochtendritueel Kamer 

7u20 - 
8u05  

Ontbijt Eetzaal 
7u20 - 
8u05  

Ontbijt Eetzaal 

8u05 Vertrek naar school 8u05 Vertrek naar school 

8u20 - 
15u30 / 
16u20 

Op school 

8u20 - 
11u55 

Op school 

12u00 - 
12u45 

Warm 
middagmaal 

Eetzaal 

15u30 - 
16u30 

Vieruurtje Eetzaal 
12u45 - 
13u30 

Kamermoment Kamer 

16u30 - 
17u00 

Kamermoment Kamer 
13u30 - 
14u30 

Studie Studielokaal 

17u00 - 
18u00 

Studie Studielokaal 
14u30 - 
18u00 

Vrije tijd + 
Activiteiten 

Wisselend 

18u00 - 
18u45 

Avondmaal Eetzaal 
18u00 - 
18u45 

Avondmaal Eetzaal 

18u45 - 
19u45 

Kamermoment 
/ Studie 
leergroep 

Kamer / 
Studielokaal 

18u45 - 
19u45 

Kamermoment / 
Studie 
leergroep 

Kamer / 
Studielokaal 

19u45 - 
21u20 

Activiteit / Vrije 
tijd 

Wisselend 
19u45 - 
21u20 

Activiteit / Vrije 
tijd 

Wisselend 

21u20 - 
22u00 

Avondritueel 
Kamer + 
douches 

21u20 - 
22u00 

Avondritueel 
Kamer + 
douches 

22u00 - 
7u00 

Slaaptijd Kamer 
22u00 - 
7u00 

Slaaptijd Kamer 
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Dagindeling Senior (3de graad) 
  

Maandag/dinsdag/donderdag Woensdag 

Wanneer? Wat?  Waar? Wanneer? Wat?  Waar? 

7u00 - 
7u20 

Ochtendritueel Kamer 
7u00 - 
7u20 

Ochtendritueel Kamer 

7u20 - 
8u05  

Ontbijt Eetzaal 
7u20 - 
8u05  

Ontbijt Eetzaal 

8u05 Vertrek naar school 8u05 Vertrek naar school 

8u20 - 
15u30 / 
16u20 

Op school 

8u20 - 
11u55 

Op school 

12u00 - 
12u45 

Warm 
middagmaal 

Eetzaal 

15u30 - 
16u30 

Vieruurtje Eetzaal 
12u45 - 
13u30 

Kamermoment Kamer 

16u30 - 
17u00 

Kamermoment Kamer 
13u30 - 
14u30 

Studie Studielokaal 

17u00 - 
18u00 

Studie Studielokaal 
14u30 - 
18u00 

Vrije tijd + 
Activiteiten 

Wisselend 

18u00 - 
18u45 

Avondmaal Eetzaal 
18u00 - 
18u45 

Avondmaal Eetzaal 

18u45 - 
19u45 

Kamermoment 
/ Studie 
leergroep 

Kamer / 
Studielokaal 

18u45 - 
19u45 

Kamermoment / 
Studie 
leergroep 

Kamer / 
Studielokaal 

19u45 - 
21u50 

Activiteit / Vrije 
tijd 

Wisselend 
19u45 - 
21u50 

Activiteit / Vrije 
tijd 

Wisselend 

21u50 - 
22u30 

Avondritueel 
Kamer + 
douches 

21u50 - 
22u30 

Avondritueel 
Kamer + 
douches 

22u30 - 
7u00 

Slaaptijd Kamer 
22u30 - 
7u00 

Slaaptijd Kamer 
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Het sChOOLhouse ABC 
 

Activiteitenkalender 

Bij het inrichten van je kamer ontvangen zowel jij als je ouders een 

overzicht van de geplande activiteiten op de woensdagnamiddagen. 

Best hang je deze kalender op je prikbord.  
De groepsactiviteiten per formule worden elke maand aan jou bekend 
gemaakt. We proberen een zo gevarieerd mogelijke waaier aan 
activiteiten te organiseren.  
Voor een aantal activiteiten kunnen jullie via Smartschool inschrijven, 
voor andere geven wij een brief met informatie en een inschrijfstrook 
mee. Wij verwachten dat jij deze brief tijdig laat invullen door je 
ouder(s) zodat deze ook tijdig en correct ingevuld terug bij ons terecht 
komt. Alleen wanneer wij deze brieven op tijd in ontvangst krijgen, 
kunnen wij de nodige reservaties maken.  
We bieden elke avond activiteiten aan. Bij het merendeel van de 
activiteiten kan je kiezen om mee te doen, maar er zijn ook enkele 
verplichte zoals bv. groepsgesprekken, thema-activiteiten en 1 
woensdagmiddagactiviteit per maand. 

Afwezigheid 

Als je niet naar het Schoolhouse komt of in de loop van de week het 
Schoolhouse verlaat, moeten je ouders vooraf een afwezigheidsbewijs 
afleveren aan de beheerder, via Smartschool of op papier. Als je 
woensdagnamiddag naar huis gaat, graag uiterlijk voor dinsdagavond 
20u00 melding van afwezigheid door de ouders.  

(Anonieme) Meldbox 

Soms zitten we weleens met moeilijke vragen, zware gedachten of 
dilemma’s in ons hoofd. Soms maken we ons zorgen over een ander of 
over de groep. Jouw eerste vertrouwenspersoon is steeds je 
leefgroepbegeleiding, bij hen kan je altijd terecht met al je vragen en 
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zorgen. Zij kunnen je indien nodig ook verdere of bredere hulp 
aanreiken. Daarnaast kan je ook terecht bij de internaatbeheerder.  
 
Soms wil je wel iets kwijt, maar is het lastig om de juiste woorden te 
vinden of je moed bijeen te rapen en één van ons aan te spreken? 
Daarom hebben we de (anonieme) meldbox! De meldbox hangt naast 
de inkom en kijken wij elke vrijdag na. 
 

Automaten 

In de grote recreatiezaal staat een automaat met gekoelde dranken en 
snacks. Deze werkt met muntgeld en (digitale) bankkaart. Je kan geen 
briefgeld wisselen in het Schoolhouse.  
Er staat ook een waterkoeler. Deze werkt gratis. Er zijn hervulbare 
bekers ter beschikking. We raden je wel aan om een eigen drinkbus 
mee te nemen naar school.   
 

Beeldmateriaal 

Wij publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van jongeren op 
onze social media, website, in brochures etc. Met deze willen we 
geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze 
informeren over onze activiteiten. 

 

De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met 
respect voor wie op de beelden staat. Ze worden steeds genomen in 
een normale Schoolhousecontext. We letten er ook op dat de opnames 
niet aanstootgevend zijn. 

 

Bij de inschrijving vragen we je om toestemming voor het maken en 

publiceren van gerichte beeld- of geluidsopnames. Je toestemming die 

we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor je hele 

verblijf gelden. Enkel indien we je beeld- of geluidsopnames voor een 

ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen 

we opnieuw je toestemming. Ook al heb je je toestemming gegeven, je 

kan altijd je toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact 

opnemen met de Schoolhousebeheerder. 
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We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor jou gelden. Volgens de 
privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop andere 
jongeren, personeelsleden van het Schoolhouse of andere personen 
herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke 
toestemming hebt van alle betrokkenen. Je mag bovendien geen 
gesprekken met je mede-jongeren of begeleiders opnemen zonder hun 
uitdrukkelijke toestemming. 
 
In het Schoolhouse mogen enkel personeelsleden of personen die 
daarvoor een opdracht hebben gekregen, vb. de schoolfotograaf, beeld- 
of geluidsopnames maken. 
 

Begeleider 

Elke leefgroep heeft afhankelijk van de formule minstens 1 vaste 
begeleider. Hij of zij staat in voor de studies en activiteiten van jouw 
leefgroep; waakt over jouw fysieke en emotionele welzijn en 
ondersteunt ook jouw persoonlijke en sociale ontwikkeling binnen de 
leefgroep. Je leefgroepbegeleider is m.a.w. van A tot Z jouw 
aanspreekpunt en dat van je ouders.  
 
Opgelet: soms bestaat er een onderscheid tussen leer- en leefbegeleider. 
Bijvoorbeeld: als je studiebegeleider iemand anders is dan de begeleider van 
je leefgroep.  

 

Beheerder 

Als directeur en teamleider beheert en waakt de beheerder over alle 
aspecten (financieel, personeel, infrastructuur, catering, etc.) van het 
Schoolhouse. In die hoedanigheid is de beheerder dan ook het ultieme 
referentiepunt voor jou, alle ouders en derden. Spreekt voor zich dat de 
eigen begeleider het eerste aanspreekpunt vormen. (Zie ook 
Begeleider) 
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Beschadigingen 

Wees je ervan bewust, dat het aanbrengen van beschadigingen tot 
grote kosten kan leiden. Zowel bewuste of onbewuste beschadigingen 
dienen namelijk vergoed te worden. Alle herstellingen zullen met 
originele materialen en door officiële hersteldiensten gebeuren.  
Beschadigingen die je bewust aanbrengt, zullen gesanctioneerd 
worden met een tuchtmaatregel (vb. tijdelijke uitsluiting) uit het 
Schoolhouse. De kosten worden in rekening gebracht door de financiële 
dienst. Beschadigingen die je onbewust aanbrengt, worden ook in 
rekening gebracht via een rekening gestuurd door de financiële dienst. 
Deze rekening dienen je ouders in bij de aansprakelijkheidsverzekering 
van jullie gezinspolis. De verzekering zal dan gedeeltelijk financieel 
tussenkomen. Indien de verzekering hun tussenkomst zou overmaken 
aan het Schoolhouse, zullen wij dit terugstorten naar je ouders. 
 

Betalingsvoorwaarden 

De betalingsvoorwaarden van het kostgeld/verblijfsgeld staan in de 
afgesloten overeenkomst tussen ouders en het Schoolhouse.  
Het kostgeld in de overeenkomst is een bedrag op jaarbasis dat over 
tien gelijke maandbedragen wordt verdeeld:  
• 1 maandbedrag dient voor de start op 1 september voldaan te zijn en 

dient als betaling van het kostgeld voor de maand september.  
• 9 maandbedragen die telkens via maandelijkse factuur ter betaling 

aangeboden worden en die voor de 25ste van de maand 
voorafgaand voldaan moeten zijn. 

 

Om gebruik te kunnen blijven maken van de faciliteiten van het 
Schoolhouse is een stipte betaling van de maandelijkse facturen heel 
belangrijk. 
 

Bezoek 

Ouders mogen hun zoon/dochter een bezoekje brengen, maar we 
hebben graag dat we hier even van tevoren op de hoogte gebracht 
worden.  
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Boekentas 

Je maakt je boekentas voor je naar de eerste studie komt. Je neemt 
altijd je boeken van de dag zelf en de volgende dag mee. Zo kan je je 
lessen nakijken van vandaag en je voorbereiden voor de volgende dag.   
Let op: als je in de loop van de week (bv. op woensdag, schoolvrije 
dagen, etc.) naar huis gaat, zorg er dan voor dat je alle boeken 
meeneemt (of in je locker legt) voor de dag dat je terugkomt. Je kan ’s 
morgens namelijk niet meer naar je kamer. De lockerruimte is elke dag 
open van 07u30 tot 08u00. Zie ook Brengen.   
 
Bv.: Woensdag ga je na school naar huis. Dinsdagavond maak je je tas voor woensdag 
klaar en leg je de boeken voor donderdag in je locker (of je neemt deze boeken mee naar 
huis) 

 

Brengen 

Je kan gebracht worden tot aan de deur van ons Schoolhouse. Met de 
wagen moet je links voor het R-gebouw afslaan en de weg volgen tot 
aan ons gebouw.  
Wij vragen om een zeer lage snelheid aan te houden en de 
aanwijzingen van verkeersbrigadiers te respecteren.  
Bij inschrijven krijgen jullie twee parkeerkaarten van ons, deze worden 
best achter de voorruit van de wagen(s) gelegd. Voor langdurig 
parkeren gebruikt u de parkings rechts van de toegangsweg. Natuurlijk 
staat onze deur altijd open en bent u als ouder/voogd welkom voor een 
gesprekje bij halen en brengen. 

 

• Op zondag:  
Je kan gebruik maken van de betalende mogelijkheid om op 
zondagavond (of een andere avond voorafgaand aan de eerste dag van 
een schoolweek) naar het Schoolhouse te komen. Dan ben je welkom 
tussen 20u30 en 21u30. Je hoeft niet op voorhand te melden of en 
wanneer je van deze extra service gebruik maakt. Naderhand wordt 
hiervoor een rekening toegestuurd (met kerst en einde schooljaar).  
Kies je ervoor om slechts af en toe gebruik te maken van deze 
mogelijkheid, dan betaalt u €15 per keer. Voor het hele schooljaar 
bedraagt de kostprijs maximaal €300.  
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o Bij aankomst meld je je altijd bij de begeleider, alvorens je 
naar je kamer gaat.  

o Je eet en doucht best al thuis, want dit kan op zondagavond 

niet. De volgende ochtend is ontbijt wel inbegrepen.  
o Je mag het gebouw niet meer verlaten. 
o Je volgt uiteraard de afspraken die ook door de week gelden.  

 

Wees je ervan bewust dat dit een extra service is die wij aanbieden. Als 
de afspraken niet worden nageleefd, ontvangen jullie een eenmalige 
verwittiging. Bij herhaling van het niet naleven van de regels, word je 
uitgesloten van deze mogelijkheid. 

 

• Op maandagmorgen:  
Vanaf 07u00 kan je terecht op ons Schoolhouse. Indien je nog iets op 
je kamer wil halen, kom je voor 07u50. Op maandagmorgen is er geen 
ontbijt voor jou voorzien. 

 

• Op een andere morgen dan maandagmorgen:  
Je dient voor 07u55 aanwezig te zijn i.v.m. je verplaatsing naar school. 
Je kan niet meer naar je kamer. Je steekt daarom je schoolboeken voor 
de volgende dag op voorhand in je tas of in je locker. De lockerruimte 
is elke dag open van 07u30 tot 08u00. Zie Boekentas.  

 

• Ophalen op vrijdag:  
Er is opvang voorzien in het Schoolhouse tot 17.00 uur. Op de 
momenten van ophalen is er altijd iemand van het begeleidend team 
aanwezig. Voor specifieke zaken kan u beter vooraf een afspraak 
maken met de beheerder of met de leefgroepbegeleider. De 
aanwezigheidsrooster van de begeleiders op vrijdag ontvangt u in het 
begin van het schooljaar. 
 

Briefwisseling 

Alle correspondentie gebeurt via Smartschool. Briefpost (kaartjes, 
uitnodigingen, etc.) kan worden gestuurd naar het adres dat u vooraan 

in deze gids kan vinden. 
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Bus abonnement 

Een abonnement schaf je aan op eigen verantwoordelijkheid. Deze heb 
je bij wanneer je je dient te verplaatsen. Als je deze vergeet, is dit je 
eigen verantwoordelijkheid. 
 

Camerabewaking 

In ons Schoolhouse maken we gebruik van camerabewaking. Deze 
zijn ingezet, om:  

• de algemene veiligheid van de jongeren te garanderen (vb. in 

geval van grensoverschrijdend gedrag);  
• inbraak, diefstal, vandalisme en geweld te voorkomen en/of op 

te lossen.  
De plaatsen die onder camerabewaking staan, worden duidelijk 
aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd wordt, mag vragen 
om die beelden te zien, maar dit kan enkel bij een grondige reden via 
de beheerder. 
 

Computers 

In de klaslokalen die wij gebruiken als studielokaal zijn computers en/of 
I-pads beschikbaar. We vragen aan jou om geen wijzigingen aan te 
brengen aan de instellingen of configuraties (kabels, toetsenborden, 
etc.) van de vaste pc’s. Ook sluit je via LAN- of USB-poorten geen eigen 
apparaten aan. De sanctie hiervoor wordt in overleg met de mensen 
van ICT beslist. 

 

De toestellen van de begeleiders zijn niet beschikbaar voor jouw 
gebruik. Zie ook Printen. 
 

Contactkaarten 

Viermaal per schooljaar zal je begeleider via Smartschool een 
contactkaart opstellen voor jou en je ouders. Naast de aangekondigde 
activiteiten, zal hij ook je leer– en leefcurve binnen het Schoolhouse 
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toelichten en de samen gekozen handelingsdoelen omschrijven. Jij en 
je ouders kunnen natuurlijk reageren op deze contactkaart. Je ouders 
doen dit best via een persoonlijk bericht naar jouw begeleider op 
Smartschool of via een persoonlijk overlegmoment (nader af te spreken 
met de begeleider in kwestie). 
 
Periodes wanneer de contactkaart verstuurd wordt:  

• tijdens de herfstvakantie  
• tijdens de kerstvakantie  
• tijdens de paasvakantie  
• eind juni 

 

Douchen 

Op elke verdiep zijn voldoende douches aanwezig. Deze staan elke 
avond ter beschikking. 
Wel zijn er gerichte tijden, per leefgroep:  

• Kidzz & Junior: 20u30-21u20 (=verplicht douchen op dinsdag 
en donderdag)  

• Tweede graad: 21u20-21u50  
• Derde graad: 21u50-22u20  

 

Als je naar de douches gaat, doe je een badjas en slippers aan. Je 
telefoon en andere toestellen zijn verboden en laat je dus altijd op je 
kamer.  
Na een douchebeurt zorg je dat de wanden en vloer van de 
douchecabine netjes achterblijven. De doucheruimte is geen vergader- 
of speelplaats. We verwachten dat je op een rustige manier doucht. 
 

Ehbo 
Ons Schoolhouse beschikt over een EHBO-ruimte waar jongeren 
tijdens de uren van Schoolhouse (niet tijdens schooluren) terecht 
kunnen doen wanneer ze zich onwel voelen. Op elke verdieping is er 
bovendien een EHBO-kit aanwezig op de begeleiderskamer. Zoals het 
woord zelf al zegt, gaat het enkel over eerste hulp bij ongevallen 
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(wondverzorging, pleisters, verband, watjes, etc.). Volgens wettelijke 
bepaling mogen wij geen medicatie toedienen. Zie ook Medicatie.  

 

Eten 

Het Schoolhouse voorziet 4 maaltijden per dag nl. ontbijt, middagmaal, 
4-uurtje en avondmaal. Het weekmenu vind je wekelijks in je C-mail  
terug en hangt uit op ons infobord in de inkomhal.  

Ontbijt  Kidzz & junior:  
Ontbijt wordt geserveerd in buffetvorm, met 
verschillende keuzes. Na het ontbijt ruim je zelf 
je dienblad af in de daarvoor voorziene bakken. 
Je maakt ’s morgens een lunchpakket (zie 
Lunchpakket). We gaan in groep rustig van tafel 
en verplaatsen ons samen met de begeleider 
van dienst. 
 
Senior & studiegroep:  
Ontbijt wordt geserveerd in buffetvorm, met 
verschillende keuzes. Na het ontbijt ruim je zelf 
je dienblad af in de daarvoor voorziene bakken.  
 

Middagmaal  Kidzz & junior:  
Je eet ’s middags je lunchpakket op school 
(EGSM, EGSK, basisschool, etc.)  
 
Senior & studiegroep:  
Je ontvangt een warme maaltijd. Je komt ’s 
middags meteen naar de eetzaal van het R- 
gebouw. Voor de jongeren van het Schoolhouse 
zijn er verplichte tafels gereserveerd. Als je klaar 
bent met eten, zet je je dienblad in de rekken. Bij 
het belsignaal vervolg je je schooldag.  
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Avondmaaltijd  Kidzz & junior:  
Je krijgt ’s avonds je warme maaltijd. Hierna ruim 
je ook zelf je dienblad op in de daarvoor 
voorziene bakken in de keuken.  
 
Senior & studiegroep:  
Je krijgt boterhammen of een warme snack 
(dinsdag en donderdag). Je ruimt dan je dienblad 
zelf op in de daarvoor voorziene bakken in de 
keuken.  

 

 

Etiquette 
 
We verwachten van jou dat je steeds een beleefde houding aanneemt. 
Je bent steeds goed op tijd en komt de gemaakte afspraken na: 
  

o Haartooi, kledij en taalgebruik zijn steeds verzorgd. Overdag 
volg je de afspraken van school i.v.m. tattoos, piercings, etc. 

o Het gebruik van alcoholische dranken is altijd verboden. Net als 
het bijhouden, gebruiken of verdelen van illegale middelen, 
vuurwerk en wapens. In beide gevallen geldt dat je naar huis 
wordt gestuurd in afwachting van een tuchtmaatregel (zie 
Illegale middelen & Orde- en Tuchtmaatregelen). 

o Je begrijpt dat rommel achterlaten in lokalen, op de 
speelplaats, gangen, etc. niet kan. We voorzien genoeg 
vuilnisbakken om te sorteren. 

o De locaties die tot ons Schoolhouse behoren zijn: ons 
gebouw, je studielokaal en de eetzaal. Als je ergens anders 
naar toe wil gaan, heb je altijd toestemming nodig van je 
begeleider. 

 

• Aan tafel:  
1ste graad zit samen met de leefgroepbegeleider(s) aan tafel. 2de en 3de 
graad mogen samen aan tafel in de buurt van het buffet en de 
begeleiding.  
Wij gedragen ons aan tafel volgens afspraak. Gebruik van je telefoon 
aan tafel mag niet tijdens het ontbijt en avondmaal van 7u20-8u05 en 
van 18u00-18u25. Van 18u25-18u40 mag je je telefoon wel gebruiken. 
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Bellen, muziek beluisteren of filmpjes afspelen doe je met koptelefoon 
of oortjes in.  
Tijdens het middagmaal gelden de regels van je school (drinkbussen, 
telefoon, oortjes, petten, …) 

 

• Tijdens een uitstap:  
We vragen aan alle jongeren zich steeds keurig en beleefd te gedragen. 
Je komt de gemaakte afspraken steeds na. Het gebruik van 
alcoholische dranken en/of energy drinks is altijd verboden net als het 
bijhouden, gebruiken of verdelen van illegale middelen. We zijn 
allemaal ambassadeur van ons Schoolhouse. 

 

• In gesprek met een begeleider:  
Om tot een goed gesprek te kunnen komen, is het belangrijk dat we 
samen een aantal regels in acht nemen. 
Als een begeleider je aanspreekt, reageer je op een sociaal 
aanvaarde manier:  

o Je toont aandacht, luistert en krijgt zelf de kans om te 

spreken; je doet je best om tot een goed, open en constructief 

gesprek te komen. 

o Je legt samen met de begeleider je telefoon aan de kant. 
o Je stapt niet op eigen initiatief uit het gesprek, roept of 

schreeuwt niet. 
o Je aanvaardt dat er soms eerst een afkoelingsperiode nodig is 

vooraleer met mekaar in gesprek te gaan. 
 

Fietsen 

• Fietsenstalling  
De jongeren van het lager onderwijs en de eerste graad hebben een 
fiets nodig, deze hoort altijd in de fietsenstalling te staan.  
De fietsenstalling voor de jongeren ligt tegenover het Schoolhouse. Je 
fiets dient altijd afgesloten te zijn. De fietsenstalling is geopend:  

o voor school van 07.55- 08.00 uur  
o na school van 15.35 – 15.45 uur en van 16.25 – 16.35 uur  
o op woensdag na school van 12.00 – 12.10 uur.  

Indien toch gesloten kan je bij de begeleiders even de sleutel vragen. 
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Grotere herstellingen kunnen in overleg met de ouders uitgevoerd 
worden door een plaatselijke handelaar. 

 

• Fietspool  
Als je de verplaatsing van en naar school maakt, zorg je ervoor dat je 

fiets voldoet aan de wettelijke voorschriften: rem, lichten, etc. Je zorgt 

voor een regenpak en een kleine herstelset. 

 

Goed om weten: 
o We fietsen van en naar school onder toezicht van een 

begeleider.  
o Wij fietsen achter elkaar.  
o We dragen een gekleurd hesje om te laten zien dat we bij 

elkaar horen en om veiliger/zichtbaarder te zijn.  
o Na school verzamelen we bij de fontein, op de speelplaats van 

EGSM.  
o Je zet je fiets steeds op de aangegeven of afgesproken 

plaats. 
 

Natuurlijk houd je je altijd en overal aan de verkeersregels en de 
afspraken met de begeleiders. Als je een 9de lesuur hebt (15.30-16.20) 
kom je zonder toezicht van een begeleider naar het Schoolhouse. Dit is 
ook het geval voor wie straf- of werkstudie heeft. 

 

• Fietsactiviteiten 
Als er een fietsactiviteit gepland staat, maar je hebt geen fiets, kan je 
een leenfiets gebruiken. Je draagt extra zorg voor deze fietsen. Sluit je 
fiets tijdens een tussenstop en na de fietstocht altijd af en lever het 
fietssleuteltje of lichtjes altijd in bij de begeleider die je de fiets heeft 
uitgeleend. 
Deze fietsen kan je ook lenen voor stage, maar dienen niet voor je vrije 
tijd zoals bv. de stadsuitgang. 
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Fitness 

Sportievelingen kunnen zich uitleven in de fitnessruimte op onze 
campus. Dit steeds op vaste dagen/tijdstippen en onder toezicht van 
een begeleider. Je draagt zorg voor alle materialen en toestellen en laat 
de ruimte netjes achter na gebruik. 
 

Gegevensbescherming 

Onze privacyverklaring en de volledige gegevensverwerking vind je op 
www.mosa-rt.be. (zie ook Privacy) 
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Gesprekken 

 

Ouderraad:  
Ook de ouders nemen we graag mee in ons verhaal. Ze kunnen zich 
voor de ouderraad inschrijven/aanmelden. De ouderraad vindt 1 keer 
per trimester plaats.  
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G rensoverschrijdend gedrag  

• Elkaar leren kennen is natuurlijk nog iets ander dan elkaar 
ontdekken. Spreekt voor zich dat iedereen zich strikt aan de 
zedenregels en de afspraken omtrent koppeltjes dient te houden. 
Zo niet, worden de ouders ingelicht en de tuchtprocedure opgestart. 

 

• Geweld, pesten en seksueel overschrijdend gedrag zijn uiteraard 
niet toegelaten. De sociale cel van de politie zal ingeschakeld 
worden.  

  
o Met geweld bedoelen we alle negatieve verbale of non-

verbale interacties tussen personen. Ze zijn slecht bedoeld 
en brengen psychische, lichamelijke of materiële schade of 
letsel toe aan personen of objecten.   

o Met ongewenst seksueel gedrag bedoelen we elke vorm 
van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag van 
seksuele aard waarvan degene die zich er schuldig aan 
maakt, weet of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan 
de waardigheid van vrouwen, mannen, jongens en meisjes.  

 

• Het is absoluut verboden geluidsopnames en beelden te maken 
en/of te verspreiden van wie dan ook, zonder zijn toestemming, 
volgens de geldende wet op de privacy. Zie ook Sociale Media.  

 

Hygiëne 

 
Gezondheid en hygiëne gaan letterlijk en figuurlijk hand in hand. Je 
volgt dan ook alle hygiënemaatregelen die in ons Schoolhouse gelden, 
altijd en overal strikt op. 
 

ILB 
 
De Interne Leerlingbegeleiding werkt nauw samen met het 
Schoolhouse om je optimaal te begeleiden in alle aspecten van leren 
en leven. Er is regelmatig overleg tussen je eigen begeleider en de 
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begeleiders van het ILB over hoe het gaat op school en bij ons. Bij 
begeleidingsgesprekken kan/zal dan ook soms iemand van ILB 
aanwezig zijn. 
 

ICT 
 
Ondervind je problemen met aanmelden op 1 of meerdere 
apparaten? Werkt je verbinding niet naar behoren? Geef je 
begeleider dan een seintje en zij zullen indien nodig de mensen van 
ICT inschakelen.  
 

Illegale middelen 
 
Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid 
rond illegale middelen. Zij vormen namelijk een ernstig gevaar voor 
jouw gezondheid en die van andere jongeren. Als je in moeilijkheden 
raakt of dreigt te geraken met illegale middelen, dan proberen we je 
te helpen. Dat neemt niet weg dat we ook sancties kunnen opleggen 
volgens het orde- en tuchtreglement. (zie Orde- en tuchtmaatregelen.) 
Het is namelijk verboden om binnen ons Schoolhouse:  

o In het bezit te zijn van attributen voor het gebruik, bewerken 

of bewaren van illegale middelen;  
o in het bezit van illegale middelen te zijn;  
o gebruik te maken van illegale middelen en het 

onder invloed zijn van illegale middelen;  
o illegale middelen te verspreiden. 

 

Illegale middelen: drugs, alcohol, energiedrank, vuurwerk, wapens, etc. 

 

De maatregel die aan deze overtreding vasthangt, wordt in overleg met 
het ILB bepaald a.d.h.v. het interventieplan ‘middelengebruik’ van de 
campus. Je ouders en directies worden verwittigd en indien de 
beheerder dit nodig acht, wordt de sociale cel van de politie  
ingeschakeld. 
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Inspraak 
 
Op ons Schoolhouse dragen we inspraak hoog in het vaandel. Tijdens 
individuele gesprekken, groepsgesprekken en de jongerenraad krijg je 
de kans om je eigen stem te laten horen, constructief mee te denken en 
voorstellen te lanceren. Daarnaast is er voor de ouders ook de 
ouderraad. Zie ook Gesprekken. 
 

Internet 
 
Doorheen het hele gebouw van school en ons Schoolhouse, heb je 
toegang tot Wi-Fi. Ook in de studielokalen zijn er computers ter 
beschikking. Hier mag je gebruik van maken, na toestemming van je 
begeleider. 
 
De uren waarop je kan aanmelden hangt af van de leefgroep waartoe 
je behoort en hoe je omgaat met het downloadvolume. Belangrijk: Je 
account is enkel voor eigen gebruik. Je leent deze niet uit aan andere 
jongeren. Als dit gebeurt zijn we genoodzaakt jouw account (tijdelijk) af 
te sluiten. 
 
Je respecteert de privacy -en auteursrechten en bekijkt/verspreidt geen 
aanstootgevende, racistische of discriminerende informatie 
van/over/aan anderen. 

 

Op het internet respecteer je de ‘netetiquette’: hoe je ook met andere 
mensen in contact komt (e-mail, Facebook, WhatsApp, Instagram, 
TikTok…), je blijft altijd beleefd. Ben je getuige of slachtoffer van online 
grensoverschrijdend gedrag of cyberpesten, meld je dit zo snel mogelijk 
aan jouw begeleider of de beheerder. Zij helpen je verder. 
 

Kamer 
 
We zetten even op een rij welke afspraken i.v.m. je kamer belangrijk 
zijn:  
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• Je kamer is enkel toegankelijk op de afgesproken tijden. Vanaf 
7u30, tijdens schooluren en vrijdag na school kan je niet naar je 
kamer.  

• Je ruimt je kamer dagelijks op, verlucht ze en het bed wordt ’s 
morgens opengelegd. Je laat geen kleren rondslingeren en je 
schoenen en tassen berg je op in je kast. 

• We verstoppen ons niet op onze kamers, de begeleiding moet altijd 
op de hoogte zijn waar jij je bevindt. 

• Op elke kamer bevindt zich een papiermand (enkel voor papier) en 
een vuilbakje (onder je wastafel), maar echt afval (blikjes, flesjes, 
verpakkingen, etc.) sorteer je in de afvalcontainers op de gang. 

• Als je op de gang komt, verwachten we dat dit rustig en met respect 
voor anderen gebeurt. Je gaat via je eigen gang rechtstreeks naar 
je eigen kamer en blijft onderweg nergens hangen. 

• Muziek op kamer mag niet storend zijn voor anderen. 
• Je bent zelf verantwoordelijk voor het sluiten van je kamer. 
• Je handdoek droog je aan de daarvoor voorziene opening aan je 

wastafel of op een handdoekrekje (zelf mee te brengen) aan de 
radiator. Maar dek nooit de radiator zelf af. 

• Je raam mag/kan enkel op kiepstand gezet. Indien dat niet zo is, 
dien je dat onmiddellijk te melden aan de begeleider. Het is  
verboden om het raam te manipuleren zodat hij volledig open kan. 
Doe je dit toch, volgt er een sanctie én een rekening voor de 
herstellingswerken. 

• In Maaseik is er een permanent luchtverversingssysteem. Toch is 
het raadzaam om je kamer te verluchten. 

• Overdag, tijdens de weekends of vakanties mag nooit een 
elektrisch toestel (vb. opladers, etc.) in het contact steken of 
ingeschakeld zijn (ook niet op stand-by). 

• Je mag op je kamer enkel spullen ophangen aan de prikborden. 
• Je wordt gewekt met muziek, dus hoef je zelf geen wekker te 

gebruiken. Zodra je de muziek hoort, doe je je licht aan en sta je op.  
• Je verlaat ’s ochtends je kamer pas na controle door de begeleider 

van dienst. 
• Jouw bedtijd houdt in dat je je bezigheden staakt. Je zit niet op je 

laptop, telefoon, etc. Muziek beluisteren tijdens het slapen, mag ook 
niet. Als je dit wel doet, lever je al je toestellen in voor het slapen 
gaan. 

• Huisdieren zijn niet toegelaten in het Schoolhouse. 
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Je kamer wordt elke week 1x grondig gepoetst. Op die dag zorg je 
ervoor dat alle spullen van je bureau, wastafel, vensterbank en de vloer 
opgeruimd en weggelegd zijn. Er mag dus niets meer liggen. Als de 
poetsvrouw haar werk niet kan doen, moet jij die avond zelf je kamer 
opruimen en poetsen. 
 
We verwachten dat je om de 3 weken je lakens en kussensloop 
ververst. Dit is een verplicht moment voor alle jongeren. De datums van 
lakenwissel staan ook vermeld op de jaarkalender. Op vrijdagmorgen 
doe je de oude lakens (en andere vuile was) in je weekendtas om mee 
te nemen naar huis. Je plaatst deze altijd in je locker.  

 

In de loop van het schooljaar kan de samenstelling van het Schoolhouse 
veranderen. Dat zou ook kunnen inhouden dat je van kamer dient te 
wisselen om het Schoolhouse een betere, andere kamerverdeling te 
laten doen. Door het reglement te onderschrijven ga je hiermee 
akkoord. 
 
Een bureaulamp, scheerapparaat, haardroger, stijltang, lader voor GSM 
zijn toegelaten. Om veiligheidsredenen laten we geen elektrische 
toestellen zoals verwarmingstoestellen, waterkokers, koelkast, 
koffiezetapparaat, elektrische deken, sierverlichting,… toe op de kamer. 
Uitzondering is sierverlichting op batterijen. De begeleiding kan altijd 
andere meegebrachte toestellen en voorwerpen verbieden omwille van 
de veiligheid.  
 
Verlengsnoeren en dominostekkers zijn streng verboden.  

 

Het Schoolhouse behoudt zich het recht om je kamer te controleren bij 
vermoedens van:  

o bezit, gebruik of verspreiden van illegale middelen, alsook het 

bezit van attributen ter verwerking of bewaring van illegale 

middelen;  
o bezit, gebruik of verspreiden van alcoholische/ energiedranken, 

wapens, vuurwerk. 
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Bij weigering van de controle van de kamer (controle gebeurt steeds in 
het bijzijn van de jongere en een 2de begeleider) zal de politie verwittigd 
worden om de nodige vaststellingen te doen. 
 

Lockers 
 
Het Schoolhouse bied je gratis het gebruik van een locker aan. Een 
goed gebruik van de locker zal de veiligheid en comfort voor weekend-
, gym- en zwemtassen alsook persoonlijke spullen vergroten. Wel 
vragen we je de maat van de weekendtas aan te passen aan de locker. 
(H 39 cm x B 40 cm x D 67 cm.) De lockerruimte is dagelijks geopend 
via de speelplaats van 07.00 uur tot 07.30 uur en van 15.15 uur tot 22.00 
uur. Tijdens de schooldag zijn de lockers niet bereikbaar. Denk dus 
goed na over je mee te nemen zaken. 

 

Reglement lockerovereenkomst:  
1. Het Schoolhouse stelt de locker voor de loop van het ingeschreven 
schooljaar gratis ter beschikking van de jongere.  
2. De jongere is volledig verantwoordelijk voor het goede onderhoud 
en de volledige inhoud van de hem of haar toegewezen locker.  
3. De  locker  dient  uitsluitend  voor  de  opberging  van  gym-, zwem- 
en weekendtassen, boekentassen, helm, en/of andere privézaken. Het 
is ten stelligste verboden bederfelijke zaken in het kastje te laten liggen 
(meer in het bijzonder tijdens weekends en verlofperiodes).  
4. Uiteraard is het ook ten stelligste verboden giftige producten, 
verdovende middelen, wapens en andere illegale zaken op te bergen in 
de locker. Bij vaststelling hiervan is het Schoolhouse vrij de 
politiediensten hiervan in te lichten.  
5. Het Schoolhouse behoudt zich het recht om de inhoud van de 
kastjes te controleren op overtredingen van art. 4 en 5 of het vermoeden 
hiervan.  
6. Beschadigingen aan de buitenzijde, aangebracht door derden 
dienen onmiddellijk gemeld te worden aan het team van het 
Schoolhouse.  
7. Bij eventueel verlies van de sleutel kan de jongere een 
reservesleutel bekomen. Het Schoolhouse kan niet verantwoordelijk 
gesteld worden indien derden de locker binnendringen na eventueel 
verlies van de sleutel.  
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8.  Volledig beschadigde sloten en andere onderdelen van de locker 
zullen vernieuwd worden.  
9. De kosten van beschadigingen en/of verlies van de sleutel, zoals 
aangehaald in art. 7 en 8, worden op het einde van het schooljaar 
aangerekend. De ouders ontvangen van het Schoolhouse hierover een 
schrijven en een factuur. 
 

Lunchpakket 
 
Heb je een lunchpakket nodig voor ’s middags op school of voor een 
uitstap:  

o Op maandag breng je dit van huis mee. 
o Op dinsdag, donderdag en vrijdag maak je dit bij het ontbijt, op 

het Schoolhouse. 

 

Iedereen maakt ’s morgens zijn lunchpakket klaar. Het bestaat uit brood 
en beleg, fruit, koekje en een drankje. Heb je een lunchpakket gemaakt 
en tijdig doorgegeven dat je er ’s middags niet bent dan zal er voor jou 
’s avonds een dagmenu geserveerd worden. 
 

Medicatie 
 
Indien je medicatie, van welke vorm dan ook, moet innemen dient dit 
door je ouder(s) aan de verantwoordelijke begeleider gemeld te 
worden en dient er een medicatievoorschrift en -schema ingeleverd te 
worden van je huisarts. Je geeft je medicatie op zondagavond of 
maandagmorgen af.  
Het Schoolhouse gaat enkel over tot het toezien op het nemen van 
medicatie, nadat we de nodige attesten van de behandelende huisarts 
hebben ontvangen i.v.m. dosis, frequentie en tijdspanne.  
Reguliere medicatie voor kleine ongemakken voorzie je zelf en bewaar 
je op je kamer. Je mag anderen geen medicatie geven. 
 

Mobiel nummer Schoolhouse 
 
Je kan je ons altijd bereiken op het mobiel nummer van het 
Schoolhouse: +32 (0)475 35 42 04 Belangrijk om te weten: ons gebouw 
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is zeer goed geïsoleerd. Hierdoor hebben wij niet altijd bereik op ons 
mobiel toestel. Niet elke oproep zal ons dan ook onmiddellijk bereiken. 
Zodra we een gemiste oproep bemerken zullen we u zo snel mogelijk 
contacteren. 
 

Nederlands 
 
We spreken de Nederlandse taal op Schoolhouse en dit is voor zowel 
de begeleiders als de jongeren. 
 

Opstaan 
 
Je wordt om 07.00 u gewekt met muziek. Je staat op, doet je licht aan 
en zet je kamerdeur op een kier als teken dat je wakker bent. Enkele 
minuten later zal des begeleider op je deur kloppen en je een 
goedemorgen wensen. Na antwoord van jou, zal hij de deur 
dichttrekken en kan je verder met je ochtendritueel. Als de begeleider 
de muziek uitzet, ruim je de laatste dingen op. Je wacht bij je deur, zodat 
de begeleider je kamer kan controleren. Hierna kan je door naar het 
ontbijt. Je zorgt steeds dat je op tijd beneden bent. 
 

Orde -en tuchtmaatregelen 
 
In het Schoolhouse streven we ernaar om, vanuit brede basiszorg, al 
onze jongeren een zo goed mogelijke begeleiding te geven. De 
vertaling van dit zorgcontinuüm start in de eerste plaats in de leefgroep. 
Begeleiders bieden aan alle jongeren een warme thuis aan. De 
begeleider stimuleert de ontwikkeling van alle jongeren, volgt hen 
systematisch op en werkt actief aan de versterking van beschermende 
factoren (vb. vrienden, betrokkenheid van ouders, motivatie …) en aan 
de vermindering van risicofactoren.  We proberen steeds proactief te 
werken door te trachten gedragsproblemen te voorkomen. Dit doen we 
door waarderend en verbindend op te treden en te communiceren. 
Indien er zich toch een incident voordoet gaan we steeds herstellen. 
Soms kan het nodig zijn om er een sanctie aan te koppelen. Als de 
maatregelen binnen de basiszorg niet het gewenste effect hebben, dan 
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wordt er overgegaan naar verhoogde zorg. Hierbij maken we gebruik 
van het orde- en tuchtreglement. 
 
Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken 
in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Met een asterisk (*) 
verwijzen we naar de items waar je vanaf je meerderjarigheid autonoom 
kan optreden. 
 

• Ordemaatregelen  
Wanneer je de leefregels van ons Schoolhouse schendt, kan er een 
ordemaatregel worden opgelegd. Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

o een verwittiging 
o een opdracht 
o een (herstel)gesprek 
o een tijdelijke verwijdering bij bepaalde activiteiten 
o een time-out 
o een gedragskaart 

 
o etc. 

 
De ordemaatregelen kunnen genomen worden door de begeleiders en 
de beheerder. Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. Bij 
elke ordemaatregel kan de begeleider eisen om je telefoon tijdelijk in te 
leveren. Je schakelt deze zelf uit. 
 

• Tuchtmaatregelen  
We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer 
je de leefregels van ons Schoolhouse in die mate schendt, dat je gedrag 
een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking of 
voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van jezelf, andere 
jongeren, personeelsleden of derden. We kiezen voor een 
tuchtmaatregel als:  

o de ordemaatregelen tot niets hebben geleid 
o je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt 
o je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt 
o zware gedragsmoeilijkheden de kop op blijven steken 
o je aanwezigheid een gevaar vormt voor jezelf, je mede-jongeren 

of de begeleiders 
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Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

 

• Waarschuwingsbrief 

 
De waarschuwingsbrief wordt opgesteld door de internaatbeheerder in 
overleg met de begeleider, jongere en ouders voor minimaal een 
periode van één trimester. De ouders worden uitgenodigd om de 
waarschuwing te bespreken samen met de jongere. Afhankelijk van de 
werkpunten kan de begeleider, de internaatbeheerder en/of het 
pedagogisch begeleider hierbij aanwezig zijn. 

 

• Begeleidingsovereenkomst  
De begeleidingsovereenkomst is de volgende stap na de waarschuwing 
wanneer er onvoldoende vooruitgang is. Wanneer je gedrag de werking 
van de organisatie hindert, kan het Schoolhouse in overleg met jou en 
je ouders een begeleidingscontract voorstellen. Hierin leggen we een 
aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Op die 
manier willen we je helpen je gedrag zo aan te passen, dat het contact 
en de samenwerking met de personeelsleden en andere jongeren 
opnieuw beter zal verlopen. Het doel van deze 
begeleidingsovereenkomst is dat het Schoolhouse, ouders, en 
begeleiding samen met de jongere een weg uitstippelen waarbij deze 
inzicht krijgt in zijn/haar aandachtspunt(en).  
Uiteraard is dit geen eindeloos proces. Een begeleidings-overeenkomst 
kan leiden tot een uitsluiting, dit wanneer alle mogelijke begeleidende 
maatregelen zijn uitgeput. 
  
• Preventieve uitsluiting 
In uitzonderlijke situaties kan je bij de start van een tuchtprocedure ook 
preventief geschorst worden. Een preventieve uitsluiting houdt in dat je 
in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in het Schoolhouse 
wordt toegelaten. Alleen de beheerder of een afgevaardigde van het 
internaatbestuur kan beslissen tot een preventieve uitsluiting. Hij deelt 
die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders* mee. Hij 
bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De 
preventieve uitsluiting gaat onmiddellijk in en duurt tot wanneer er een 
tuchtmaatregel wordt uitgesproken of de tuchtprocedure wordt 
stopgezet. 
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• Tijdelijke uitsluiting uit het Schoolhouse voor de maximale duur 
van 10 werkdagen 

  
• Definitieve uitsluiting uit het Schoolhouse 

 

Tuchtmaatregelen kunnen alleen genomen worden door de beheerder. 
Als hij/zij de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij/zij eerst het advies 
van het begeleidend team en/of ILB in. Dit advies maakt deel uit van het 
tuchtdossier. 

 

Een officiële tuchtprocedure bij uitsluiting verloopt als volgt: 

 

• De beheerder of een afgevaardigde nodigt jou en je 

ouder(s)/voogd met een aangetekende brief uit op een gesprek 

waar jullie gehoord zullen worden. 

• Voor dat gesprek kunnen jullie het tuchtdossier komen inkijken.  
• Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag 

(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet 

meegerekend) na verzending van de brief. De poststempel geldt als 

bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit 

gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een 

personeelslid van het Schoolhouse, de school of het CLB kan 

echter bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon 

van jou en je ouders.  
• De beheerder brengt je ouders/voogd binnen vier werkdagen 

(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen 

niet meegerekend) na het onderhoud en de inzage van het dossier 

per aangetekende brief op de hoogte van zijn/haar beslissing. In 

die brief staat ook een motivering van de beslissing en de 

ingangsdatum van de tuchtmaatregel. 
 

Tegen tuchtmaatregelen is geen beroep mogelijk aangezien er al een 
uitgebreide procedure aan vooraf gegaan is. Ook geeft een tijdelijke 
uitsluiting geen recht tot terugbetaling van het kostgeld. 
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Oudercontact 

Na het versturen van de contactkaarten (zie ook Contactkaart), voorziet 
onze begeleiding de mogelijkheid tot een oudercontact. Hiervoor 
maken jullie een afspraak met je begeleider. Wanneer er echter 
tussentijds zorgen te bespreken zijn, kunnen jullie steeds een 
individuele afspraak maken telefonisch of via Smartschool met de 
begeleider van je leefgroep of beheerder. 
Eind september voorzien we een oudercontact voor de nieuwe 
jongeren. Aangezien dit een eerste en belangrijke momentopname is, 
vragen we aan de ouders zich hiervoor te engageren. 
 

Ouderlijke toestemming  

(of: zelfgeschreven toestemming op basis van meerderjarigheid)  
Alle toelatingen i.v.m. afwezigheden, te laat komen of verlaten van het 
Schoolhouse dienen in principe ondertekend te worden door je 
ouder(s)/ voogd. Als je 18 jaar of ouder bent, en dus meerderjarig, kan 
je wettelijk gezien je eigen toelatingen/verzoeken ondertekenen.  
Daarom vragen wij jaarlijks via de invulfiche om duidelijk aan ons te 
laten weten of uw zoon of dochter door zijn/haar meerderjarigheid 
hiervoor in aanmerking komt en of u hiermee akkoord gaat. Elke 
wijziging in de loop van het schooljaar dient u ons schriftelijk te melden.  
Wel willen wij heel duidelijk stellen dat de door de meerderjarige 
geschreven toelatingen of verzoeken in geen enkel geval de studie- en 
leefregels in het Schoolhouse mogen verstoren. Het is de beheerder die 
hierover zal oordelen. 
 

Participatie 
 
De jongeren krijgen dagelijks de gelegenheid om met de begeleiding 
te praten en te overleggen over de organisatie van diverse activiteiten, 
studie en ontspanning.  
We hebben een jongerenraad die op regelmatige basis samen komt. 
Ook is er een ouderraad die 3x per jaar samenzit.  
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Pesten (en cyberpesten) 
 
Dit puntje wordt ook aangehaald onder de titel “sociale media”. Omdat 
we erg veel belang hechten aan dit item, benoemen we nog eens 
expliciet wat kan en niet kan. Pesten komt niet meer alleen face-to-face 
voor, het wordt ook alsmaar meer een digitaal probleem. Merken, horen 
of zien wij dat je misbruik maakt van je telefoon (via berichtjes, 
WhatsApp, sociale media, etc.) dan volgen wij de procedure 
uitgeschreven op campus-niveau.  
Dit geldt natuurlijk ook voor pesten, zonder dat je je telefoon of computer 
gebruikt. Wij willen leven in een vredige omgeving, een omgeving waar 
iedereen zich thuis voelt en men elkaar respecteert. Lukt het je niet om 
je aan de gedragsregels te houden, worden zowel ILB als je ouders 
hierin meegenomen. Ook de sociale cel van de politie kan hier een rol 
in spelen. 
 
 

Pedagogisch project 
 
Je kan het pedagogisch project van het Schoolhouse raadplegen op 
onze website:  https://www.mosa-rt.be/schoolhouse. 
 

Printen 
 
In de studielokalen kan je printen via de beschikbare computers en 
bijbehorende printers. Jongeren die op de kamer studeren kunnen via 
een USB-stick of kabel printen op de begeleiderskamer op elke 
verdieping. Je kan enkel PDF-bestanden printen. Printen vanop de 
computers van de begeleiders op het secretariaat is niet toegelaten. 
Deze computers zijn aangesloten op het administratief netwerk. Hier 
mogen geen leerlingen toegang tot hebben. Je stuurt je document dan 
best in PDF via Smartschool naar je begeleider door. 

 
 
 

https://www.mosa-rt.be/schoolhouse
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Privacy 
 
… binnen het Schoolhouse houdt in: 

o Je gaat nooit iemand zijn/haar kamer binnen.  
o Je houdt je wachtwoorden en accounts voor jezelf.  
o Je telefoon/computer/… is van jou: je laat je toestellen nooit 

rondslingeren of onbewaakt achter.  
o Je meldt accounts (aangemeld op openbare toestellen) altijd 

af.  
o Je maakt/deelt nooit geluidsopnames en/of beelden van wie 

dan ook  
 

Quote 
 
"Regels zijn belangrijk, maar je moet als het ware ook eens door de 
regels héén kunnen kijken om het individu, de persoon voor jou, te 
zién.” 
 
- Geest van Augustinus, patroonheilige van ons Schoolhouse  
 

Recreatie 
 
Tijdens de vrije uren kan je op diverse manieren ontspannen. Naast de 
speelplaats, de sportvelden en de sporthal beschikken we over diverse 
recreatiezalen. Ook zal je begeleider groepsactiviteiten organiseren van 
zowel sociale, culturele als sportieve aard. 

 

• De grote recreatiezaal:  
Deze zaal is uitgerust met een aantal pingpongtafels, voetbalspellen, 
enkele biljarts en een groot assortiment aan gezelschapsspelen. Alle 
materialen zijn opgeborgen in de spellenkast. 

 

• De leefruimtes per leefgroep:  
Elke leefgroep beschikt over een eigen recreatieruimte, strikt 
voorbehouden voor hen. Dit is een rustige ruimte. Je gaat hier geen 
eigen muziek spelen, zonder onderlinge overeenkomst. Deze leefruimte 
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is niet voor jou alleen, hou dus steeds rekening met de andere jongeren 
uit je groep. Iedere ruimte heeft een tv, zithoek, PlayStation, etc. 

 

Om zo lang mogelijk met plezier gebruik te kunnen maken van al het 
materiaal, houd je je best aan deze afspraken:  

o Wie een spel geleend heeft, moet het persoonlijk 
terugbrengen. Je geeft je pasje af bij het uitlenen en krijgt 
deze terug als je het materiaal afgeeft.   

o Beschadigingen komen uiteraard op de rekening. (Zie 
Beschadigingen.)  

o Je gaat niet op de tafels, de biljarts, de pingpongtafels, 

vensterbanken of de radiatoren zitten.  
o Je zit/ligt nooit met je schoenen op de zitbanken en tafels.  
o Je maakt er een goede gewoonte van de stoelen na gebruik 

steeds terug onder de tafel te schuiven en om eet-, snoep- en 

drankresten op te ruimen.  
 

Roaming 
 
Sinds 15/06/2017 worden er over het algemeen geen roamingkosten 
meer aangerekend binnen de EU. Dit is echter niet altijd en overal het 
geval. Informeer je goed om verrassingen te voorkomen. Het 
Schoolhouse stelt zich hier niet verantwoordelijk voor. 
 

Roken 
 
Vanaf 01/09/2018 is er een totaal rookverbod in openbare instellingen, 
scholen en dus ook voor ons Schoolhouse van kracht voor 24u en dit 7 
dagen op 7.  
Dit houdt in dat roken in welke vorm dan ook (E-sigaret, vape, pijp, etc.), 
waar dan ook (bv. op je kamer, toiletten, etc.), wanneer dan ook 
absoluut ontoelaatbaar is en bijzonder streng met één van de 
tuchtmaatregelen gesanctioneerd zal worden. 
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Schoolhouse Rulez 
 
Je ontvangt jaarlijks een reglement met praktische afspraken en 
leefregels binnen ons Schoolhouse. Dit reglement is een leidraad, 
d.w.z. dat niet alle leefregels en afspraken hierin verwerkt staan. Deze 
afspraken en leefregels zijn graadoverschrijdend en algemeen. Meer 
specifieke gedrag- en leefregels worden besproken per leefgroep.  
Door in te schrijven in ons Schoolhouse gaan jij en je ouders akkoord 
met het volledige reglement. Vanaf dat je 18 jaar of ouder bent, treed je 
volledig zelfstandig op, mits toestemming van je ouders (zie Ouderlijke 
toestemming). Waar we in het reglement over ‘je ouders’ spreken, zal 
je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je deze gids goed 
leest, ermee akkoord gaat en naleeft. 
 

Sleutels 
 
Draag steeds zorg voor je sleutels, want een reservesleutel moet je 
betalen. Deze worden op het einde van het schooljaar door de financiële 
dienst aangerekend. 

 

• De sleutel van je locker:  
Die ontvang je bij het begin van het schooljaar. Je houdt hem altijd bij. 
Raak je je sleutel kwijt? Dan is de prijs van een reservesleutel €15. 

 

• De sleutel van je kamer:  
Jongeren van de vestiging in Maaseik ontvangen op maandagmorgen 
hun sleutel en leveren hem op vrijdagmorgen (of op andere dag van 
vertrek) weer in. Raak je deze kwijt? Dan kost een reservesleutel €25. 
Aan je kamersleutel hangt een sleutelhanger met je kamernummer op. 

Kostprijs bij verlies of schade bedraagt €5. 
 

Smartschool 
 
Smartschool is niet meer weg te denken uit de moderne schoolcontext. 
Zo ook in ons Schoolhouse. Het is dan ook van het grootste belang dat 
jullie van meet af aan mee zijn. Belangrijke info, kalenders, 
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contactkaarten, algemene berichten, etc., ze zijn allemaal op 
Smartschool terug te vinden. We willen jullie daarom ook verzoeken alle 
communicatie met het Schoolhouse via jullie eigen Smartschool-
account te doen. Deze krijgen jullie in het begin van het schooljaar: een 
voor de jongere zelf en een co-account voor elke ouder.  
Problemen met aanmelden? Of andere vragen over Smartschool? Geef 
dan zeker een seintje via telefoon of bij het brengen/halen van de 
jongeren. Wij zullen de ICT-dienst contacteren om jullie zo snel mogelijk 
back on track te krijgen. (zie ook ICT) 
 

Sociale media 

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. 
Reden te meer om er op een verantwoorde manier mee om te gaan. 
Lukt dit niet, dan hebben wij hier een actieplan voor: 

o Wanneer je foto’s of filmpjes van een andere minderjarige of 

een personeelslid via een van je toestellen (telefoon, tablet, 

etc.) verspreidt, worden alle toestellen in bewaring genomen en 

overgedragen aan de politie. Het gaat hier om 

aanstootgevende foto’s of video’s (reglement campus 4.2.3).  
o Wanneer je beledigende taal of andere vormen van verbaal 

kwetsende of agressieve taal naar een jongere of begeleider uit 

via (sociale) media, wordt er een melding gedaan aan de 

sociale cel van de politie Maasland. We beschouwen deze 

feiten als een ernstige schending van de integriteit en het 

welbevinden van de jongere of begeleider. 
 

Je ouders worden steeds op de hoogte gebracht en uitgenodigd op het 
Schoolhouse voor overleg met de beheerder. Je zal een tuchtmaatregel 
opgelegd krijgen. Samen met de ILB zal de beheerder overleggen of je 
nog in het Schoolhouse kan blijven. De ILB heeft voor de campus een 
brochure hierover uitgewerkt. Deze krijg je in het begin van het 
schooljaar. Je leest deze best eens goed door omdat wij alle stappen 
hierin volgen.  
Zie voor een uitgebreide uitleg onze folder m.b.t. onze visie op omgang 
met sociale media en cyberpesten. 
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Speelplaats 
 
Het Schoolhouse beschikt op de campus over een aantal terreinen 
waarvan we gebruik mogen maken. Zoals benoemd, en zeer belangrijk, 
onttrek je je nooit aan het toezicht van je begeleider zonder 
toestemming. 
 

Spoed 
 
Break a leg betekent hier natuurlijk op de eerste plaats: breek er géén. 

Mocht er toch een spoedgeval zijn, worden je ouders zo snel als 

mogelijk ingelicht en op de hoogte gehouden. Jijzelf hoeft je nergens 

zorgen over te maken, alles wordt geregeld. Haast en spoed zijn in dit 

geval altijd goed. 
 

Sporten 
 
Tijdens de ontspanningsmomenten zullen we regelmatig gebruik 
kunnen maken van de sporthal, de sportvelden en de fitnessruimte (zie 
Fitness) van de campus, dit steeds onder toezicht van een begeleider. 
Sportieve momenten worden aangekondigd op het infobord. In overleg 
met je begeleider kan je deze momenten ook aanvragen. Voor de 
sporthal dien je aangepast schoeisel te dragen.  
 
Beoefen je op regelmatige basis een sport waarvoor je het domein moet 
verlaten, bv. in een fitnesscentrum of in teamverband? Dat kan, mits 
ouderlijke toestemming en altijd na goed overleg met je begeleider en 
de beheerder. Spreekt voor zich dat externe sportbeoefening onze 
werking noch jouw studiemomenten mogen doorkruisen. 
 

Stadsbezoek 
 
Jongeren vanaf 16 jaar, krijgen bij ons het privilege van het 
stadsbezoek. Concreet betekent dit dat jongeren van het 5de of 6de 
jaar op woensdag van 14.30 – 18.00 uur (als er geen collectieve uitstap 
gepland is) naar de stad mogen. Dit zonder toestemming van de 
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beheerder. 
Op de 4de woensdag van de maand hebben de jongeren van de 3de 
graad een verplichte activiteit. Die woensdag gaan ze in de namiddag 
niet naar de stad, maar hebben ze de mogelijkheid om dit ’s avonds te 
doen van 19u45 tot 21u30.  

 

Ook de jongeren die op het 4de jaar zitten of 16 jaar zijn, beschikken 
over deze mogelijkheid. Zij mogen 10 keer per schooljaar met 
toestemming van ouders en begeleider, de stad in. Dit op woensdag 
van 14.30 tot 18.00 uur. 

 

Wij kunnen deze toelatingen tot stadsbezoek enkel maar geven mits de 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van je ouders. Wij willen je 
ouders erop wijzen dat je bij deze uitstappen niet onder het toezicht van 
je begeleider staat. Het Schoolhouse kan op dat ogenblik niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of andere 
feiten. Op het blad toestemmingen verleent u wel/niet toelating hiervoor. 

 

Iedereen die het Schoolhouse verlaat, geeft zijn schoolpasje voor 
vertrek af aan de verantwoordelijke begeleider. 
 

Stage 
 
Vereist je richting dat je op een gegeven moment stage moet lopen? 
Heb je een stageplek gevonden? Goed bezig! Graag een seintje aan de 
beheerder en je begeleider omtrent je stageperiode en -tijdstippen. Je 
warme maaltijd krijg je dan ‘s avonds opgediend. 
 

Studeren 
 
• Hoe lang?  
De studietijd en de studiegroep waarin je werkt is afhankelijk van de 
studierichting die je volgt. Na elk rapportmoment is er overleg over je 
resultaten en de te volgen bijsturing. 

 

• Waar? 
 
Elke studiegroep maakt gebruik van een aangepaste studeerruimte. 
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• Studiemethode?  
Iedereen studeert volgens het leerproject van Leren Leren en gebruikt 
de maandplanner van de campus: je agenda raadplegen, de lessen van 
de dag studeren, de lessen studeren die betrekking hebben op de 
huistaak, de huistaak maken, de lessen voorbereiden van de volgende 
dag, herhalen, enz... 

 

• Studiebegeleiding?  
De begeleiders zullen je ondersteunen en helpen in je studie. Studeren 
is nu eenmaal een leerproces dat voortdurend nieuwe accenten en 
bijsturing vraagt. Ze zullen je taken en je werkmethode controleren. 

 

• Studievoorwaarden?  
Je studietijd dient een actieve, geconcentreerde leerstudie te zijn. De 
studievoorwaarden zullen met elke studiegroep doorgenomen worden. 
Alles wat niet met je studie gerelateerd is, dien je te mijden, zoals: 
muziek, telefoon, etc. Groepsgebonden afspraken worden per 
leefgroep besproken.  
Houdt er rekening mee dat er algemene afspraken zijn maar ook 
individuele afspraken. Iedereen studeert namelijk op een eigen manier. 
Het is niet aan jou om dit in vraag te stellen of hierover te discussiëren. 

 

• Studeren onder de examens?  
We zorgen ervoor dat je voldoende studietijd hebt in de 
examenperiodes. Na je examens kom je terug naar het Schoolhouse 
waar je een aangepaste studieregeling volgt. Deze regeling wordt met 
iedere jongere doorgenomen. 
 

Toelatingen 
 
• Algemeen:  
Toelatingen om het Schoolhouse te verlaten worden enkel door de 
beheerder gegeven. Je ouders contacteren hiervoor de beheerder. 

 

• Woensdagtoelatingen:  
Sommige jongeren verkiezen om op woensdag na school naar huis te 
gaan. Deze toelating wordt enkel gegeven door de beheerder mits een 
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schriftelijke aanvraag van je ouders (kan ook via Smartschool). De 
aanvragen moeten uiterlijk op dinsdagavond 20.00 uur in het bezit zijn 
van de beheerder. Nadien worden geen toelatingen meer gegeven, ook 
latere telefoontjes worden niet meer toegestaan. 
 

Telefoneren 
 
Je mag je telefoon altijd gebruiken, behalve tijdens je studietijd. Echter 
is het niet de bedoeling dat je je onttrekt aan het toezicht om te gaan 
bellen, elders in het gebouw. Om het aangenaam te houden voor 
iedereen beluister je muziek of bekijk je filmpjes met je oortjes in of via 
een headset. Het gebruik van oortjes, muziek en filmpjes tijdens 
eetmomenten is niet toegelaten. 
 

Toiletten 
 
De toiletten op de speelplaats zijn geopend van 15u15 uur tot 21u50. 

De toiletten op de verdiepingen zijn toegankelijk zodra je boven bent. 

De overige momenten dient men steeds de sleutel aan de begeleider te 

vragen. De toiletten in het schoolgebouw zijn niet voor ons. Deze zijn 

gesloten en wij lenen hier geen sleutel voor uit. 
 

Uitstappen 
 
Alle uitstappen die we maken zullen vooraf aan ouders en jongeren 
meegedeeld worden. Meestal draagt het Schoolhouse de kosten, soms 
zijn de kosten voor jullie zelf. Wij vragen aan alle jongeren zich steeds 
keurig en beleefd te gedragen (zie Etiquette). Het gebruik van 
alcoholische en/of energiedranken en illegale middelen zijn altijd 
verboden. De afspraken rond roken gelden dan natuurlijk ook. Je zorgt 
dat je altijd op de afgesproken tijd en plaats bent. Lukt dit niet? Dan 
word je uitgesloten van de volgende uitstap. 
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Veiligheid 
 
In het kader van de veiligheid treft het Schoolhouse maatregelen 
betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie, het 
onderhoud van veilige elektrische installaties, de voortdurende 
inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen 
zodat ze hersteld kunnen worden. Het spreekt voor zich dat iedereen 
deze inspanningen respecteert en dat iedereen zich mee inzet om de 
veiligheid op school en Schoolhouse te bevorderen.  
 
Schoolhouse werd op verschillende plaatsen uitgerust met 
branddetectieapparatuur. Om, in geval van brand, de aanwezigen te 
alarmeren en te bevelen het gebouw te verlaten, werd een 
alarmsysteem geïnstalleerd. Elke kamer beschikt over een 
rookdetector.  
 
Enkele keren per jaar houden we een evacuatieoefening met jongeren 
en begeleiding. Van elke jongere wordt verwacht dat hij/zij met de 
nodige ernst hieraan meewerkt en de gemaakte afspraken strikt 
respecteert. Een goede voorbereiding kan levens redden bij een 
eventuele brand.  
 
 

Verhuur 
 
Alle gebouwen en faciliteiten van de Campus kunnen gehuurd worden. 
Zo kunnen ook ons gebouw, onze lokalen en jouw kamer verhuurd 
worden door de dienst O&I tijdens de vakanties.  
Dit kan betekenen dat je je persoonlijke spullen dient op te bergen in de 
grote kast op je kamer. Deze zal dan verzegeld worden ter bescherming 
van je persoonlijke spullen. Het verhuren van de lokalen of kamers heeft 
geen invloed op de contractueel vastgelegde vergoeding aan het 
Schoolhouse. 
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Vieruurtje 
 
We eten ons 4-uurtje in de eetzaal. Je komt je steeds melden na school. 
Er staat als vieruurtje een koek, fruit, of yoghurt op jou te wachten. Melk 
en fruit- of appelsap worden ook klaargezet, maar je kan ook ten alle 
tijden kiezen voor water. De resten van je vieruurtje (klokhuizen, 
papiertjes, schillen, etc.) ruim je zelf op in de voorziene vuilbakken. Er 
mag in de eetzaal nooit eigen eten, drank of snoep worden genuttigd. 
 

Vrijaf 

Officiële vakanties en feestdagen:  

• Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 
november 2022 

• Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022 

• Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 
8 januari 2023 

• Krokusvakantie: van maandag 20 februari tot en met zondag 26 
februari 2023 

• Paasvakantie: van maandag 3 tot en met maandag 16 april 2023  

• Dag van de arbeid: maandag 1 mei 2023 

• Hemelvaart: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 

• Pinkstermaandag: 29 mei 2023 

• Zomervakantie: zaterdag 1 juli 2023 tot en met donderdag 31 
augustus 2023 
 

Heb jij hierbuiten een schoolvrije dag in het vooruitzicht (bv. 
pedagogische studiedag, evaluatie dag, etc.) dan dien je de avond 
ervoor na school naar huis te gaan. Je kan de avond niet bij ons 
doorbrengen. Op je schoolvrije dagen is het Schoolhouse voor jou ook 
gesloten. Deze extra vrije dagen verschillen per school, hiervoor 
raadpleeg je je schoolagenda. 
 

W i-Fi 
 
Je ontvangt een account om in te loggen, zodat je overal toegang hebt 
tot Wi-Fi. We vertrouwen erop dat je dit account niet doorgeeft aan 
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andere jongeren (zie ook Privacy). Ook hou je rekening met het 
downloadvolume. Dit is beperkt: als het volume is bereikt, vertraagt de 
Wi-Fi voor iedereen. Als we erachter komen dat je hier misbruikt van 
maakt, volgt een sanctie in overleg met de mensen van ICT. 
 
Op enkele kamers hangen er extra access points, dit ter verbetering van 
het WiFi-signaal. Het is strikt verboden kabels uit te trekken of eigen 
kabels in te steken. Overtredingen worden gemeld aan onze ICT-dienst 
en zullen eveneens gesanctioneerd worden.  
  
De Wi-fi die je bij ons hebt, is gratis. Maak er dus geen misbruik van. 
 

Ziek 
 
… voor je naar het Schoolhouse komt  
Bij ziekte of wettige afwezigheid worden zowel school als het 
Schoolhouse steeds tijdig op de hoogte gebracht, telefonisch of 
via Smartschool aan de beheerder. 

 

… na je aankomst in het Schoolhouse 

 
Word je ziek als je op school bent? Dan kan je terecht op de 
secretariaten van je school. 
Tussen 15u15 en 08u00, kan je bij ons terecht. De afspraken hierrond 
zijn:  

• Als je koorts hebt, word je opgehaald door je 
ouders. Je kan niet ziek in het Schoolhouse blijven. 
Na overleg met je ouders kan je een arts 
raadplegen. 

• Heb je geen koorts, dan ga je naar school. 
• In geen enkel geval verlaat je zonder overleg met je ouders 

en de begeleiders het Schoolhouse. Aangezien wij niet 
medisch bevoegd zijn, kunnen we geen medicatie 
verstrekken aan jou. Zoals benoemd onder puntje Medicatie, 
neem je zelf reguliere medicatie mee voor kleine ongemakken 
(hoofdpijn, buikpijn, etc.). Deze geef je nooit door aan een 
ander. 
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Zomervakantie 

We houden allemaal van jul(l)i(e)… en augustus.  
Veel plezier en tot volgend jaar! ~ quote Mister T. 
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IK ga op reis en ik neem mee... 
 
Als je naar het Schoolhouse komt, neem je deze dingen best mee: 

✓ Weekendtas (deze past best in je locker) met kleding en 

ondergoed voor de hele week 

✓ Handdoeken, toiletgerief en badjas 

✓ Zwem- en gymspullen 

✓ Eventueel een laptop of iPad 

✓ Spulletjes om jouw kamer echt “de jouwe” te maken 

✓ Schoolgerief 

✓ Een bureaulamp 

✓ Een herbruikbare drinkfles 

✓ Beddengoed: onderlaken, dekbed en overtrek, kussen en 

kussensloop. Maten van het bed zijn: 210cm x 90cm. 

✓ Een goed humeur en veel studie-ijver ☺ 
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