
   INTERNAAT



INTERNAAT DE ZANDBERG
WELKOM BIJ “ONS THUIS”

WIJ ZIJN EEN INTERNAAT VOOR
JONGENS EN MEISJES
UIT HET SECUNDAIR ONDERWIJS
VAN DE HOTELSCHOOL
EN DE ANDERE SCHOLEN VAN GO! NEXT



KORT MAAR KRACHTIG

- WIFI
- Vriendelijke sfeer
- Ontwikkelingsbevorderende omgang met iedere intern
- Creëren van een gunstig leer- en leefklimaat
- Ontspanningsfaciliteiten: fitness, danszaal, home cinema,      
   gezellige tuin en chill terras
- Ruim activiteitenaanbod
- Verschillende leefruimtes
- Op wandelafstand van de school en het station

ONZE PEDAGOGISCHE PIJLERS

Wij tonen oprechte interesse in de leefwereld van de internen en 
hebben aandacht voor wat hen bezighoudt.  
Waardering en aanmoediging, een opbeurend woord of een een-
voudig gebaar zijn voor iedereen noodzakelijk. Dit zorgt voor een 
warme, familiale sfeer die de internen positief stimuleert.
Het internaat heeft voornamelijk een groepsgerichte werking. In 
het internaat staat samenleven centraal en wordt de verbonden-
heid tussen de internen gestimuleerd door gemeenschappelijke 
afspraken, studiemomenten en ontspanningsactiviteiten.
De internen worden gestimuleerd tot een gezonde en evenwichti-
ge ontwikkeling.  Een gezonde geest in een gezond lichaam.
We geloven in iedereen, we geven verantwoordelijkheden aan de 
intern, stappen onbevooroordeeld in de begeleiding, zijn verge-
vingsgezind en bieden voldoende kansen. 

Vanuit positieve bekrachtiging, duidelijkheid en gelijkheid werken 
we aan een positief zorgklimaat.



DAGINDELING
 
07u00  wekken, wassen, kamer in orde brengen
07u30  ontbijt, uiterlijk om 07u45 aan tafel 
08u00  afruimen, vertrek naar de verschillende 
  scholen (te voet of met de fiets)
17u30  avondmaal (tot 18u00)
18u10   naar de kamers – voorbereiding studie
18u15   begin avondstudie
19u45   einde studie met versnapering
20u00 avondontspanning
22u00 3de en 4de jaar naar de kamers
22u30  lichten uit voor de 3de en 4de jaars
  5de , 6de en 7de jaars naar de kamer
23u00 lichten uit voor de derde graad

STUDEREN
 
Iedere dag is er verplichte studie voor alle internen van 18u15 tot 
19u45. Er is de keuze om in groep in de studiezaal te studeren of 
zelfstandig op de kamer. 
Bij beide groepen is begeleiding voorzien. Als de schoolresultaten 
niet goed zijn, kan je verplicht worden om in de studiezaal te 
gaan studeren.



ONTSPANNING

Er zijn veel ontspanningsmogelijkheden: spelletjes spelen, gamen, 
biljarten, tv kijken of gewoon met vrienden en vriendinnen op de 
kamer, in de tuin of op het terras “chillen”.

Wij beschikken over een prachtige danszaal waar je kan fitnessen, 
dansen of groepslessen volgen.

Wij gaan wekelijks voetballen in een nabijgelegen sporthal.
Op woensdagnamiddag voorzien wij een ruim aanbod aan activitei-
ten en regelmatig organiseren we een speciale activiteit. 
bv. Center Parcs, bioscoop, pretpark,…

MAALTIJDEN

Ons keukenteam zorgt in samenwerking met de Hotelschool 
voor dagverse maaltijden. 
Het ontbijt in buffetvorm biedt je een ruime keuze.
Het middagmaal wordt op de dagschool genomen. 

Bij het avondeten zorgen we steeds voor voldoende aanbod. Op 
het menu staat wekelijks een warme ovenmaaltijd, dan weer 
verse pistolets en slaatjes gemaakt in eigen bakkerij en slagerij. 
Iedere avond voorzien we ook boterhammen met beleg en een  
saladebar.

 



OPENSTELLING

Het internaat is open van maandag tot vrijdag.
Bij voldoende interesse, wordt het internaat ook op zondagavond opengesteld. 
Indien je het internaat gedurende de week moet verlaten, dien je hiervoor een schriftelijke “Aanvraag 
voor toelating” in, ingevuld door je ouders. De internaatbeheerder moet de goedkeuring geven.

KAMERS

Iedere intern heeft zijn eigen kamer met persoonlijke sleutel. Alle kamers zijn gemeubeld, tot de uitrus-
ting behoort kast, bureau, koelkast, stoel, bed en wastafel. 
Je mag, om de kamer te personaliseren, eigen meubels meenemen. Dit wel graag in overleg.
  
Drinken en versnaperingen op de kamer zijn toegelaten.
GSM, laptop of computer mogen, behalve na bedtijd.
 
Goed om te weten – hygiëne is voor ons erg belangrijk.
 
 -  Wij zorgen dat de vloer en de wastafel wekelijks gepoetst worden. 
    Dagelijks onderhoud en opruim zijn de verantwoordelijkheid van de intern.

 -  Wij vragen dan ook dat vuile was in het weekend mee naar huis genomen wordt.
    Er is geen mogelijkheid om kleding te wassen op het internaat.

 -  Er mag geen medicatie op de kamer bewaard worden.



INSCHRIJVEN
 
INTERESSE?

Wij ontvangen u graag op onderstaande infodagen of op 
afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.
 

INSCHRIJVINGEN

van ma 1 t.e.m. vr 5 juli van 9u tot 16u
vanaf vr 16 augustus van 9u tot 16u 
op za 17 augustus vanaf 9u tot 12u

Definitief inschrijven gebeurt steeds op afspraak. 
Vergeet je identiteitskaart niet mee te nemen.
 

KOSTPRIJS 

Het kostgeld bedraagt €15,00 per dag en wordt per maand gefactureerd. 
Het kostgeld omvat de maaltijden, huur en onderhoud van de kamer, internet,  
nutsvoorzieningen en ontspanning.
Bij afwezigheden door ziekte (vanaf 5 dagen) of stage/meerdaagse schoolreizen,  
wordt €8,00 voor de voedingskosten terugbetaald.

NOG VRAGEN?

Contacteer het internaat telefonisch op 011/25 65 88 of via mail  
op zandberg@hotelschoolhasselt.be



GO! Next Hotelschool Hasselt  
Elfde–Liniestraat 22 | 3500 Hasselt  
+32 (0) 11256588
www.hotelschoolhasselt.be
Volg ons op facebook & instagram
#hotelschoolhasselt 
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