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Inschrijven/Uitschrijven          

       

  

  

Inschrijven  
  

Het internaat herbergt 36 kinderen van de Koninklijke balletschool Antwerpen en de Stedelijke Basisschool 

Prins Dries (afdeling ballet).  

  

Wanneer er meer vraag is dan het aantal beschikbare plaatsen, zal leeftijd het criterium zijn om voorrang te 

bepalen. De jongste kinderen krijgen als eerste een plaats op ons internaat.  

Wanneer het aantal beschikbare plaatsen benomen is, wordt er doorverwezen naar internaat De Spits van het 

gemeenschapsonderwijs (GO!).  

  

Inschrijven kan enkel na afspraak met Daniëlle Wellens, de beheerder van het internaat:  

danielle.wellens@so.antwerpen.be  

  

Bij inschrijving breng je mee:   

  

• een kopie van het geldig inschrijvingsbewijs in de school  

• SIS-kaart  

• een recente foto  

• kopie van de identiteitskaarten van ouders en intern  

• volledig ingevuld inschrijvingsdossier van het internaat ( indien u dit vooraf ontvangen heeft van de 

beheerder)  

  

De inschrijving in het internaat is geldig voor één schooljaar; men moet zich dus jaarlijks opnieuw inschrijven.  

  

Een (her)inschrijving is pas definitief:  

  

A) NA ondertekening door minstens één ouder of verantwoordelijke van het inschrijvingsdossier, dat 

volgende documenten bevat:  

- Inschrijvingsdocumenten  

- Verklaring van kennisneming en akkoord van de leefregels/reglement  

- Medische fiche  

- Attest behandelende geneesheer toedienen medicatie  

- Verbintenis tot het betalen van de kostgelden  

- Verplaatsing van en naar school zonder begeleiding  

- Toelating toedienen medicatie zonder doktersvoorschrift (huisapotheek internaat)  

   

B) NA betaling van de eerste maand  

  

Wanneer wordt de inschrijving geweigerd?  

  

• Wanneer de kostgelden van het voorafgaand schooljaar niet volledig betaald zijn, tenzij er een 

engagement tot betalen is van OCMW of diensten voor jongerenwelzijn;   

• Wanneer de intern in de loop van het vorige schooljaar of het schooljaar daarvoor definitief werd 

uitgesloten uit het internaat;  

• Wanneer de leerling in kwestie niet meer ingeschreven is in KBA of Prins Dries.  
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Het internendossier  

  

Er wordt van elke intern een dossier bijgehouden (leerlingvolgsysteem). Dit dossier bevat vaststellingen van het 

internaatsteam, informatie door de ouders bezorgd, informatie door de school bezorgd. Dit dossier maakt het 

mogelijk de intern zo goed mogelijk te begeleiden. Het dossier wordt zorgvuldig bijgehouden en veilig 

bewaard.   

  

De intern heeft altijd het recht om zijn/haar eigen dossier in te zien.  

  

Bij het verzamelen van gegevens van de intern wordt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer gerespecteerd.  

  

Uitschrijven  

  
Verlaat de intern definitief het internaat dan wordt aan de beheerder een schriftelijke bevestiging tot 

uitschrijving overhandigd, ondertekend door de ouders.  

Verlaat de intern het internaat voor het einde van een maand wordt alsnog het volledige maandbedrag 

aangerekend.  

  

Wanneer wordt de inschrijving stopgezet door de beheerder?  

  

• Als de intern wordt uitgeschreven in de Koninklijke balletschool Antwerpen of stedelijke basisschool 

Prins Dries (afdeling ballet).  

• Als de intern op basis van het tuchtreglement definitief wordt uitgesloten uit het internaat  

• Als de internaatbeheerder beslist om de overeenkomst stop te zetten bij een achterstand van 2 

maanden kostgeld  

• Als de ouders daden stellen die het gezag van personeelsleden van het internaat ondermijnen, de 

leefsfeer verstoren of in gevaar brengen of wanneer er een volledig gebrek aan vertrouwen is.   

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  


