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Beste student, 
Beste ouder(s), 
 
 
Welkom bij Student@ViMK van de scholengemeenschap Mosa-RT. 
 
 
Je begint bij ons aan een studentenleven met een eigen plekje.  
Tijd en ruimte voor jezelf en de kans om samen met anderen te zijn.  
Je gaat bij ons samen leven en leren in een fijne groep jonge mensen 
 
 
Je krijgt daarin de ruimte  en de verantwoordelijkheid voor de indeling van je studiewerk 
en vrije tijd.  
Ons begeleidend team staat voor je klaar om je met raad en daad bij te staan, dit zowel 
voor LEREN, als voor LEVEN. 
 
 
Omdat het onze grootste wens en zorg is, dat jij je bij ons thuis voelt, bieden we je deze 
gids aan. Zo ontdek je zelf wat wij bedoelen met  “warme duidelijkheid”.  
Meerderjarig zijn en een zelfstandige verblijfsformule betekenen echter  niet alleen 
rechten voor jou maar brengen ook verantwoordelijkheden mee.  
Aan jou om deze verantwoordelijkheden op te nemen ! 
  
 
Namens het begeleidingsteam 
 
Ine Brouwers 
Beheerder 
 

 

 
 
 
 
 
 
HET OPVOEDINGSPROJECT VAN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP EN VAN SCHOOLHOUSE VIMK KAN JE 
RAADPLEGEN OP WWW.MOSA_RT.BE 
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1  EVEN VOORSTELLEN 

 
 

 

Student@ViMK  
is het studentenhuis van het Schoolhouse ViMK 

 
Kloosterstraat 14   -- 3640 KINROOI 
 
Contactgegevens 
 
Tel + 32 (0) 89 56 30 59 (onthaal campus Mosa-RT  van 08.00 tot 15.30) 
 + 32 (0) 475 35 42 04 (GSM Schoolhouse) 
 
Internet  www.mosa-rt.be/schoolhouse 
E-mail  vimk@mosa-rt.be 
Facebook  VIMK  
Instagram  vimk.schoolhouse 
 
Bankgegevens 
 
Rekeningnummer  
IBAN    BE97 068251164349    
BIC code  GKCCBEBB 
 
Beheerder 
 
Ine Brouwers 
 
Begeleiders 
 
Ons begeleidend team bestaat uit 6 opvoeders die je regelmatig in het studentenhuis 
gaat zien. 

  

http://www.mosa-rt.be/schoolhouse
mailto:vimk@mosa-rt.be
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2  DAGINDELING STUDENT@VIMK 
 

Goed om te weten ….  

 
Vanaf ..uur 
 

Opstaan, klaarmaken en vertrek naar de campus. (vervoer kies jij zelf)  

07.45 uur Ontbijtbuffet in het restaurant van de campus 
Je geeft door aan de catering wat je wil hebben als avondmaal. 
 

08.20 uur 
 

Aanvang lesdag voormiddag 

12.45 uur 
 

Middagmaal in het restaurant van de campus  

13.35 uur 
 

Aanvang lesdag namiddag  

16.20 uur Einde lesdag 
Je bent welkom in het internaat voor een 4-uurtje 
Je neemt je avondeten (je bestelling) mee 
 
Na schooleinde: 
Ben jij verantwoordelijk voor de indeling van jouw dag voor leren en vrije 
tijd. 
 

23.00 uur 
 

Vóór 23.00 uur dien je aanwezig te zijn…. automatisch slot op deur 

 
Van zondag 
19.00 uur 
 
tot  
 
vrijdag  
19.00 uur 

 
 
is ons studentenhuis voor jou geopend 
 
 
In de weekends, schoolvrije dagen en vakanties  
is ons studentenhuis niet geopend   
 

 
  

http://www.gadgetgarden.nl/wp-content/uploads/2009/04/salvador_dali_twirl_klok.jpg
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3  HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
  
 

 
1. Je verblijf 

 
Het studentenhuis in Kinrooi is geopend van zondagavond 19u tot en met vrijdagavond 
19u. 
Het studentenhuis is gesloten tijdens het weekend, de schoolvakanties en feestdagen. 
Tijdens een feestdag voorafgaand aan een schooldag is het studentenhuis geopend 
vanaf 19u. 

 
Het studentenhuis is toegankelijk via de houten deur aan de straatzijde (Kloosterstraat 
14) en via een badge aan inkom. 

 
Auto’s kunnen op de parking langs het gebouw gestald worden. 
Fietsen kunnen gestald worden achter de houten toegangsdeur op de aangewezen 
plaats. 

 
Het studentenhuis is tijdens schooldagen vrij toegankelijk tot 23u, daarna is 
binnenkomen niet meer mogelijk (alarmsysteem). Heb je de avondklok toch gemist, dan 
dien je contact op te nemen met de begeleiders op GSM nr. +32 (0) 475 35 42 04. 
 
 
2. Betalingsvoorwaarden en overeenkomst: 

 
Onderstaande voorwaarden beheersen de overeenkomst tot inschrijving van een 
student(e) in het studentenhuis van het Vrij Internaat Maaseik-Kinrooi in de 
Kloosterstraat 14 te 3640 Kinrooi 
 

- De student(e) die deze overeenkomst ondertekent, verklaart zich akkoord met het 
reglement van student@ViMK en zal zich naar de bepalingen ervan gedragen. 

 
- In het verblijfsgeld zijn inbegrepen (volgens bepalingen reglement): 

o Het verblijf in een individuele kamer en gebruik van de 
gemeenschappelijke ruimtes 

o water, elektriciteit, verwarming, internetgebruik 
o het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes 
o de maaltijden 
o de pedagogische begeleiding 

http://www.albatrosbanden.nl/images/goed_om_te_weten.jpg
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o permanentie en toezicht (niet tijdens de nacht!) 
 

- Periodes van afwezigheid (wegens stage, ziekte, tijdelijke uitsluiting, pandemie 
e.d.) geven geen recht op vermindering van het verblijfsgeld. 

 
- De meerderjarige student(e) is hoofdelijk gehouden tot betaling van het 

verblijfsgeld. Hij/Zij verbindt zich ertoe om de betalingen stipt uit te voeren binnen 
de gestelde termijnen. Bij niet-betaling zal overgegaan worden tot het versturen 
van een herinneringsbrief gevolgd door een aangetekende ingebrekestelling. 
Vanaf dat moment kan de wettelijke intrestvoet aangerekend worden op het 
verschuldigde bedrag. Indien gerechtelijke stappen moeten ondernomen worden 
kunnen er gerechtelijke en/of incassokosten aan verbonden worden. Indien de 
betalingsachterstand groter is dan 2 maandbedragen kan het studentenhuis, 
eenzijdig, de overeenkomst beëindigen én een verbrekingsvergoeding 
aanrekenen van 400 euro. 

 
- De inschrijving van de student wordt bevestigd door de contante betaling of 

overschrijving van € 315,00; zijnde één maandbedrag van het verblijfsgeld en de 
betaling van de waarborgsom van € 150,00. Indien deze bedragen niet voldaan 
zijn kan de student niet starten op 01/09/2022. Na ontvangst van het eerste 
maandbedrag, ontvangt u nog 9x een maandelijkse factuur met het te betalen 
maandbedrag van het verschuldigde verblijfsgeld van dat lopende schooljaar. 
Gelieve bij de maandelijkse betalingen steeds de gestructureerde mededeling te 
gebruiken.  

 
- De waarborg kan door het studentenhuis nooit als verblijfsgeld worden gerekend 

en kan uitsluitend dienen tot vergoeding van de schade aan de individuele kamer 
of aan de gemeenschappelijke ruimtes door de student veroorzaakt of door 
derden aan wie hij toegang verleende. Schade door normaal gebruik of ouderdom 
komt niet ten laste van de student(e). Daarom zal er voor en na het verblijf samen 
met de student(e) een staat van bevinding opgemaakt worden. De waarborgsom 
of het saldo ervan komt aan de student(e) toe na de definitieve afgifte van de 
sleutels. De terugbetaling zal gebeuren op rekeningnummer 
………………………………………………………………….. 

 
- Een inschrijving in het studentenhuis geldt voor een heel schooljaar. Bij 

uitschrijving in de loop van het schooljaar als gevolg van een eigen beslissing van 
de student(e), zal het verblijfsgeld voor de lopende maand volledig worden 
aangerekend. Daarnaast wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend van € 
400,00.  Een uitschrijving tijdens het schooljaar dient altijd per mail aan de 
beheerder of via aangetekend schrijven te gebeuren. 

 
- Onderverhuren en huuroverdracht zijn niet toegestaan. 
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- Deze overeenkomst wordt beëindigd mits betaling van de verbrekingsvergoeding: 
 

o wanneer een einde wordt gesteld aan de inschrijving van de student(e) als 
regelmatige leerling in de school waar hij of zij school loopt. 

o wanneer de student(e) als gevolg van een tuchtmaatregel (conform het 
reglement) definitief wordt uitgesloten  

 
- Alle betalingen dienen te gebeuren op  

rekeningnr. 068-2511643-49 van vzw KaSo Maaseik-Kinrooi //  Vrij internaat 
Maaseik-Kinrooi, Weertersteenweg 135 A, 3680 Maaseik. 
Voor betalingen of overschrijvingen : 
BE97 0682 5116 4349  
Bic(Swift)-code : GKCCBEBB.  

 
- Alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen 

worden behandeld door de rechtbank van Tongeren, bevoegd voor het 
rechtsgebied waarin de zetel van het studentenhuis gelegen is. 

 
 
3. Verzekering 

 

Als student ben je verzekerd door de polis van VIMK voor ongevallen. Het studentenhuis 
is verantwoordelijk en Burgerlijk aansprakelijk. Persoonlijke zaken bvb, kleding, brillen ed 
zijn echter niet inbegrepen. Best meld je je verblijf bij ons aan de polis (Brand- Blok) van 
het gezin onder de vermelding ‘waarborg verplaatsing inboedel’. 
Ongevallen op weg naar school en internaat vallen natuurlijk ook onder onze 
verzekeringen. 
 
 
4. Je persoonlijke kamer 

 
Je persoonlijke kamer is voorzien van een éénpersoonsbed (200cm lang en 90cm 
breed), bureau, lavabo, kastruimte, stopcontacten en een internetaansluiting. 
 
Inrichten mag volgens persoonlijke smaak. Het is echter wel verboden dingen op muren, 
deuren en ramen te bevestigen of aan te brengen. Gebruik de voorziene prikborden. 
 
Naamplaatjes worden voorzien door het studentenhuis en mogen niet verwijderd of 
veranderd worden omwille van de veiligheid. 
 
Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van je kamer en kan het nodige 
materiaal vinden in het poetslokaal. 
Je draagt zelf zorg voor: 
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o afstoffen, dweilen, vuilbak leegmaken, wastafel poetsen, bed opmaken,…; 
o het dagelijks verluchten van de kamer; 
o het sluiten van ramen en het uitzetten van de verwarming voor het weekend 

en vakantiedagen; 
o het melden van defecte zaken (ook elders in het gebouw) aan de begeleiding. 

 
Je ontvangt een sleutel van je kamer, uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor het 
afsluiten van je deur en het voorkomen van diefstal. 
 
Indien je je sleutel thuis vergeet, neem je contact op het mobiel nr van het Schoolhouse. 
+ 32 (0) 475 35 42 04. In de vestiging in Maaseik kan je een reservesleutel ophalen dan. 
Indien je op dat nummer niemand kan bereiken mag je het persoonlijk nummer van de 
beheerder bellen +32 (0) 476 74 15 07. 
 

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 verboden.  
 
Het studentenhuis stelt naast een waterkoker, senseo, kook- en verwarmingstoestellen, 
ook een diepvries, een koelkast, een microgolfoven en een fornuis ter beschikking. 
 
Op je kamer en in de gemeenschappelijke ruimtes beschik je over een WIFI. Je brengt 
zelf je pc of laptop mee. Het is verboden externe toestellen of hardware (bv. Routers) te 
gebruiken en/of in te stellen. 
 
Om ieders veiligheid te garanderen, zijn kaarsen, wierrookbranders, olielampjes, … 
verboden. 
 
Afvalsortering vinden we belangrijk. Je zorgt er zelf voor dat je je vuilbakje tijdig ledigt, in 
de daarvoor voorziene containers in de hal. 
 
Je mag een ander zijn kamer slechts betreden indien deze andere student zelf ook 
aanwezig is. 
 
Je mag overdag op je kamer of in de gemeenschappelijk ruimtes aanwezig zijn indien je 
geen les of lesuitval hebt. Je houdt steeds rekening met de dagschool en gedraagt je 
conform de geldende regels. 
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5. Bezoek 
 

Je mag bezoekers ontvangen op schooldagen tussen 16.30u en 23.00u. Op woensdag 
kan dit vanaf 13.30u. Bezoek is toegelaten op je persoonlijke kamer, net als in de 
gemeenschappelijke ruimtes. Uiteraard dien je zelf aanwezig te zijn.  
Let op! Jij bent verantwoordelijk voor je bezoeker en ook medeverantwoordelijk als er 
door hen beschadigingen of overlast berokkend wordt. We rekenen op je 
verantwoordelijkheidszin met het oog op de algemene veiligheid en het welbevinden van 
je medebewoners.  

 
Indien er nog coronaregels gelden weet dan dat het studentenhuis 1 bubbel is waar geen 
vreemden in thuishoren en dat je de geldende regels absoluut moet respecteren 
 
Je bezoekers dienen zich aan dezelfde regels te houden, die ook gelden voor jou. 
Bezoekers laten overnachten is streng verboden. 

 

6. Maaltijden 
 

Je kan ontbijten op de campus (zaal R) en dient dan uiterlijk om 7.45u aanwezig te zijn. 
Daarna kan geen ontbijt meer genuttigd worden. Ook het middagmaal kan je in zaal R 
nuttigen, er zijn plaatsen voorzien, waardoor je wachttijd beperkt is. Je kan twee dagen 
per week doorgeven of je een belegd broodje/snack wenst, om mee te nemen naar het 
studentenhuis voor ’s avonds. Je mag uiteraard ook gewoon je avondmaaltijd op de 
campus nuttigen of zelf iets voorzien. 

 

7. Keuken 
 

Het studentenhuis is voorzien van een volledig uitgeruste gemeenschappelijke keuken. 
Indien je hier ontbijt of een eenvoudig gerecht maakt, wordt dit enkel in de keuken 
genuttigd en sta je zelf in voor de afwas en algemene orde van de keuken. 
 
De koelkast deel je met medestudenten, je maakt zelf de nodige afspraken met 
betrekking tot je eigen producten of je labelt ze. 
Voor iedere vakantieperiode wordt de koelkast leeggemaakt. Bederfbare producten 
mogen zeker niet achterblijven. 
 
 
8. Leefruimte/living 
 
Naast de keuken is er ook een gemeenschappelijk leefruimte voorzien, hier kan je 
samenkomen om te poolen, tv kijken, lezen, rusten, …   
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Ook hier ben je zelf verantwoordelijk voor de orde en rust. De leefruimte wordt wekelijks 
gepoetst. 

 
Opgelet!  

 
Je mag enkel de voorziene routes gebruiken om je binnen het studentenhuis te 
verplaatsen van de ene naar de andere ruimte. Het betreden van gangen of lokalen al 
dan niet afgesloten of elektronisch beveiligd, staat gelijk aan inbraak. Dit zal dan ook 
bestraft worden met een definitieve uitsluiting. 
 

 
9. Sanitaire ruimtes 
 
Wc’s en doucheruimtes zijn voorzien vooraan, in het midden en achteraan in de gang. 
Een zindelijk gebruik van deze voorzieningen is dan ook aangewezen. Je zorgt zelf voor 
het opruimen van de sanitaire ruimte en na gebruik verwijder je haren en laat je de 
ruimte achter zoals je deze aantrof. Deze ruimtes worden dagelijks gepoetst door ons 
personeel.  

 
Het is niet-bewoners ten strengste verboden gebruik te maken van de douches.  

 

 
10. Aan- of afwezigheid & ziekte 

 
De algemene regel is dat je bij afwezigheid ons zo snel als mogelijk op de hoogte brengt.  
 
Bij het aankomen op zondagavond, check je in via je badge. 
 
Indien je ziek wordt tijdens de schoolweek verwittig je je begeleider of de beheerder. 
Indien je te ziek bent om de lessen bij te wonen, dien je naar huis te gaan of kan er in 
overleg een arts worde geraadpleegd. 

 

11. Toegang tot je kamer door personeel/gemachtigden 
 

In geval van overmacht, bijvoorbeeld om een gevraagde herstelling uit te voeren, kan de 
begeleiding of de gemachtigde je kamer betreden.  
 
Om het naleven van de afspraken na te gaan of indien er een vermoeden is van inbreuk 
op de afspraken, gebeurt dit in jouw bijzijn. Om de taak van ‘goede huisvader/-moeder’ te 
kunnen opnemen hebben de begeleiders of de gemachtigden eveneens het recht om in 
jouw aanwezigheid je kamer te betreden. 
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12. Algemene rust 
 

Een goed evenwicht bewaren tussen studie en ontspanning is een opdracht voor iedere 
student. Daarom wordt iedereen verzocht geen lawaai te maken of overlast te 
veroorzaken op de verdieping. Gesprekken of ontmoetingen vinden daarom plaats in de 
kamer, in de keuken of in de leefruimte. Zeker niet in de gangen!  

 
Het verstoren van het samenleven en een rustige studiesfeer wordt 

onder geen enkele voorwaarde getolereerd. 

Enkel de voorzieningen van het studentenhuis zijn toegankelijk voor studenten.  
Andere delen, onder andere de gangen en lokalen van de dagschool, zijn verboden 
terrein! (punt 7) 
 
Je toont respect voor omwonenden. Voor het gebouw op straat rondhangen of 
samentroepen, is verboden. 
 
 
13. Studiebegeleiding & leercoaching 

 
Ondanks het feit dat we veronderstellen dat je een goede studiemethode beheerst, kan 
leercoaching op maat aangevraagd worden bij je begeleiders. De begeleiding wordt 
aangepast aan de specifieke noden en vragen van de student. Indien nodig schakelen 
de begeleiders contacten met het ILB in, en de daaraan verbonden leercoaches van je 
leertraject. 
 
Leercoaching of ondersteuning van begeleiders of van de ILB, zal steeds plaatsvinden 
op de campus. 
 
 
14. Huisdieren 

 
Huisdieren zijn NIET toegestaan. Ook niet ‘op bezoek!!’ 
 
 
15. Gebruik van legale & illegale middelen 

 
Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond illegale middelen. 
Zij kunnen namelijk een ernstig gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van andere 
studenten. 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. 
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In ons studentenhuis is: 
 

o Het bezit van attributen voor het gebruik, bewerken of bewaren van illegale 
middelen verboden 

o Het bezit van illegale middelen verboden 
o Het gebruiken van illegale middelen en het onder invloed zijn van illegale 

middelen verboden 
o Het verspreiden van illegale middelen verboden 

Dit zijn heel duidelijke regels en overtredingen hierop zullen dan ook in overleg met de 
ILB bestraft worden volgens het interventieplan ‘middelengebruik’ van de campus. 

Het studentenhuis behoudt zich het recht voor de kamer te controleren bij vermoedens 
van: 

o Bezit of gebruik van illigale middelen, alsook het bezit van attributen ter 
verwerking of bewaring van illigale middelen 

o Bezit of gebruik van wapens, nepwapens, vuurwerk,… 

Bij weigering van de controle van de kamer (controle gebeurt steeds in het bijzijn van de 
student en een 2de begeleider) zal de sociale cel van de politie verwittigd worden om de 
nodige vaststellingen te doen. 

Wat roken betreft voeren we een ontradend beleid, gevormd vanuit de overheid. Roken 
is zowel binnen als buiten de gebouwen en op het school- en studentenhuisterrein, 
verboden. 

Bezit, gebruik en delen van alcohol is occasioneel toegelaten: 

o Mits toestemming van de begeleiding 
o Enkel voor 18+ 
o In de keuken/leefruimte 
o Sterke drank is verboden 

Regels m.b.t. drugs, alcohol, tabak, medicatie, illegale drugs zijn van toepassing: 
o  voor iedere student en zijn of haar eventuele bezoekers. 
o op het studentenverblijf en het daaraan verbonden domein. 

 
 
16. Veiligheid 
 
Het studentenhuis is voorzien van camerabewaking in de gemeenschappelijke delen 
en/of gangen, een inbraak- en brandalarm. Indien een alarmsignaal gegeven wordt, kan 
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in de centrale kamer dit alarm opgevolgd worden. De student die de verantwoordelijk 
neemt, contacteert indien nodig de hulpdiensten en/of de beheerder/begeleider. Een 
telefoontoestel is naast het brandalarm- en inbraaksysteem aanwezig in de centrale 
kamer (1.22). 
 
Samen met de begeleiders zullen de nodige verkenningen van de evacuatieroutes- en 
procedures doorgenomen worden. Ieder trimester zal ook een wettelijk verplichte 
brandoefening georganiseerd worden. De algemene regel bij een brandalarm is, zo snel 
als mogelijk, je naar de afgesproken verzamelplaats te begeven. Daar zullen de 
aanwezigheden worden gecontroleerd. 
 
De brandladder mag enkel gebruikt worden in geval van brand, of tijdens een 
brandoefening. De toegang tot de daken is ten strengste verboden. 
 
Op elke kamer en in elk lokaal hangt een evacuatieschema. Het dient dan ook altijd 
zichtbaar op je prikbord te blijven hangen. 
 
In de centrale kamer is naast een lijst met noodnummers en een vaste telefoon, ook een 
EHBO set voorzien. Ieder gebruik dient aan de begeleider gemeld te worden. 
(telefonisch, smartschool, per mail of persoonlijk) 

 
De veiligheid in het gedrang brengen door het saboteren of uitschakelen/verwijderen van 
rookmelders of anders, is ten strengste verboden en zal gesanctioneerd worden met een 
definitieve uitsluiting. 

 
Merk je een brandhaard op, geef dan een alarmsignaal bij de dichtstbijzijnde 
brandmelder en bel het noodnummer 112. 
De evacuatie procedure in geval van brand:  

 
o Onderbreek alle activiteiten 
o Sluit ramen en deuren 
o Laat alles liggen 
o Klop op de deuren van je buren en verzeker je dat ook zij het alarm 

gehoord hebben 
o Verlaat rustig het gebouw via de aangeleerde evacuatieroute en 

verzamel op de aangeduide plek 
 
→Verwittig de beheerder via de internaattelefoon of je eigen mobiel 
op het nummer: +32 (0)476 74 15 07 

 
- Welke informatie dien je te delen bij een noodoproep aan 112 … 

Soort:   Brand, explosie, ongeval… 
Plaats:  Vrij internaat Maaseik Kinrooi 
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  Kloosterstraat 14 
  3640 Kinrooi 
Nadere omschrijving plaats, verdieping, toegang. 
Aard: kwetsuur, aantallen, uitgestrektheid,… 

Als je snel bij de brand bent, kan je veel schade voorkomen. Op heel wat plaatsen in het 
studentenhuis zijn haspels en blusapparaten aanwezig. Deze zijn echter nutteloos als je 
ze niet doeltreffend kan gebruiken. Iedereen zou dan ook moeten weten waar de 
dichtstbijzijnde snelblusser of muurhaspel te vinden is, en hoe ze werken. Kijk daarom 
eens rond en stel je op de hoogte van de werking. 

Opgelet:  

Alleen maar pogen de brand te blussen indien je zelf niet in gevaar komt! 

Als er echt gevaar dreigt, is het noodzakelijk dat iedereen het gebouw verlaat. Een vlotte 
evacuatie kan van levensbelang zijn. Mensen die geïnformeerd en getraind zijn, zullen 
minder snel in paniek raken. Daarom zijn er jaarlijks verschillende brandoefeningen. 
Neem deze oefeningen steeds ernstig! Een veilige omgeving is de 
verantwoordelijkheid van ieder van ons. 
 

17. Grensoverschrijdend gedrag 
 

Geweld, pesten en seksueel overschrijdend gedrag zijn 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 We spreken van pesten wanneer iemand langdurig en aanhoudend het 
slachtoffer is van gewelddadig gedrag van één of meer personen (fysiek, 
psychisch, sociaal, materieel). Pesten onderscheidt zich van plagen. Het 
verschil is dat plagen spontaan gebeurt, niet lang duurt en onregelmatig 
is. Cyberbullying of cyberpesten is een variant van pestgedrag. 
  

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. 
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Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagdagelijks leven, daarom een 
reden te meer om er op een verantwoorde manier mee om te gaan!  
Bij misbruik van sociale media, hanteren wij het volgende actieplan: 

o Wanneer je als student foto’s of filmpjes van een medestudent of minderjarige 
of een personeelslid via de gsm verspreid, wordt de gsm in bewaring 
genomen en overgedragen aan de politie. Het gaat hier om naaktfoto’s of 
iedere andere foto die de normen van fatsoen overschrijden (reglement 
campus 4.2.3)  

o Wanneer je als intern beledigende taal of andere vormen van verbaal 
kwetsend of agressieve taal, naar een mede-intern of internaatpersoneel, uit 
via de GSM of andere vormen van 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 
student of personeel.  

o Je zal een tuchtmaatregel opgelegd krijgen in de vorm van een uitsluiting. 
Samen met ILB zal de beheerder overleggen of je nog in het studentenhuis 
kan blijven. 
 

18. Toestemming portretrecht 

Het studentenhuis maakt in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van 
studenten tijdens verschillende activiteiten. Die gebruiken we voor onze website, sociale 
media en evt. publicaties. We vragen je daarom om het invulstrookje, met al dan niet de 
toestemming hierover, nauwkeurig in te vullen. Indien je je in de loop van het schooljaar 
bedenkt en je vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan geven we daar 
onmiddellijk gevolg aan (art. 10+12 van de privacywet). 
 
 
19. Gegevensbescherming 

 
Onze privacyverklaring en de volledige gegevensverwerking vind je op www.mosa-rt.be. 
Bij vragen contacteer de aangeduide A.I.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
20. Varia 

 
Studenten mogen deelnemen aan het vrijetijdsprogramma (sociaal, cultureel, sportief) 
van het Schoolhouse, dit aan dezelfde voorwaarden. Week- en maandkalenders hangen 
uit op het bord aan de ingang en zijn tevens via smartschool te raadplegen. 
 
Het vervoer van het studentenhuis naar school en omgekeerd, is je eigen 
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verantwoordelijkheid. Je kan deze verplaatsing met de auto, met de fiets of met het 
openbaar vervoer doen. 
 
Studenten die een pas voor het openbaar vervoer nodig hebben, dienen deze zelf aan te 
kopen bij De Lijn. 
 
Draag zorg voor je sleutels. Reservesleutels zullen door de financiële dienst 
aangerekend worden.  

 
 

21. Beschadigingen 
 
Beschadigingen dien je te betalen. Politie kan ingeschakeld worden om eventueel een 
PV op te stellen. 
Als meerderjarige student ben je zelf verantwoordelijk voor toegebrachte schade of de 
schade toegebracht door de gasten onder jouw hoede.  

 
Gebruiksslijtage (normaal gebruik) valt niet ten laste van de student. 
 

 
22. Orde- en tuchtreglement 

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze 
opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. 

Wanneer je gedrag de werking van het studentenhuis hindert, kan het internaat in 
overleg met jou 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 studenten opnieuw beter zal verlopen.  

Wanneer je het huishoudelijk reglement van ons studentenhuis schendt, kan er een 
ordemaatregel worden opgelegd. Mogelijke ordemaatregelen zijn:  

o een verwittiging 
o een tijdelijke verwijdering bij bepaalde activiteiten 
o ... 

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door de begeleiders en de beheerder. 
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.  
 
We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je het 
huishoudelijk reglement van ons studentenhuis in die mate schendt dat je gedrag een 
gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van het studentenhuis of 
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voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medestudenten, 
personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn:  

o als de ordemaatregelen tot niets hebben geleid;  
o als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;  
o als je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt;  
o voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve 

uitsluiting;  
o wanneer je aanwezigheid in het studentenhuis een gevaar vormt voor jezelf, je 

medestudenten of de studentenhuismedewerkers;  
o 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 studentenhuis wordt 
toegelaten. Alleen de beheerder of een afgevaardigde van het bestuur kan 
beslissen tot een preventieve uitsluiting. Hij deelt die beslissing schriftelijk en 
kort gemotiveerd mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure 
wordt opgestart. De preventieve uitsluiting gaat onmiddellijk in en duurt tot er 
een tuchtmaatregel wordt uitgesproken of wanneer de tuchtprocedure wordt 
stopgezet.  

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:  

o een tijdelijke uitsluiting uit het studentenhuis voor de maximale duur van 15 
kalenderdagen; 

o een definitieve uitsluiting uit het studentenhuis.  

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

Een tuchtprocedure verloopt als volgt:  

o De beheerder of een afgevaardigde nodigt jou met een aangetekende brief uit 
op een gesprek waar je gehoord zal worden.  

o Vóór dat gesprek kan je het tuchtdossier komen inkijken.  
o 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 studentenhuis, de school of 
het CLB kan echter bij een tuchtprocedure niet optreden als 
vertrouwenspersoon van jou en je ouders.  

o De beheerder brengt jou 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 
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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.  

Een tijdelijke uitsluiting geeft geen recht tot terugbetaling van het verblijfsgeld.  

 
23. Begeleiding en inspraak 
 

September en oktober 
 
Elke dinsdag worden jullie na school op Schoolhouse verwacht. We verwelkomen je dan 
met een vieruurtje. Daarna kan je je leuke momenten en zorgen delen tijdens de 
bewonersvergadering voor de 7de jaars. Even samen ventileren en je geluksmomentjes 
delen in groep met een begeleider. Van 17u tot 18u doe je je schoolwerk tijdens onze 
studie. Na het avondeten om 18u ben je vrij om terug naar Kinrooi te gaan.  
 
Na de herfstvakantie  
Bekijken we of we de overlegmomenten wekelijks of om de twee weken organiseren. Dit 
is afhankelijk van jullie noden en jullie schoolresultaten.  
 
Na de kerstvakantie 
1 keer per maand om de connectie te houden 
 
Op deze manier hopen we de overgang van het leven in een gestructureerde leefgroep 
naar een vrijer en zelfstandiger kotleven gemakkelijker te maken.  
 

 
24. Persoonlijke afspraken 
 


