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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.
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Kostgelden

Het kostgeld omvat de huisvesting en al de nutsvoorzieningen die hierbij horen: 

• het onderhoud van de infrastructuur;

• maaltijden: ontbijt, middag- en avondeten (waarvan 1 warme maaltijd), gezond vieruurtje;

• gebruik van ICT-materiaal tijdens de studie;

• gebruik van wifi;

• studiebegeleiding en extra opvang tijdens de examens;

Tarieven kostgeld 2022-2023: 

De dagprijs is gelijkgeschakeld voor alle internen uit het lager en het secundair onderwijs en er wordt 

gewerkt met een vaste maandprijs. Pedagogische studiedagen of facultatieve verlofdagen werden reeds 

in mindering gebracht op het totaal aantal dagen openstelling. Ouders dienen voor deze dagen dan ook 

geen attesten binnen te brengen en de dagen hoeven niet verrekend te worden. 

Het kostgeld bedraagt € 275,00 per maand en dient vóór aanvang van iedere maand te worden betaald. Met 

uw zoon/dochter wordt maandelijks een factuur meegegeven.  

De kostgelden kunnen jaarlijks worden aangepast.  

Bij inschrijving in de loop van het schooljaar: slechts het effectief aantal aanwezige dagen voor die maand zullen 

aangerekend worden. De daaropvolgende maanden wordt de vaste maandprijs aangerekend.   

Wijze van betaling: 

Het kostgeld wordt maandelijks gestort binnen de 5 dagen na ontvangst factuur op rekeningnummer:  

BE66 0910 2203 0143   - Jeanne Brabants Internaat 

mededeling:  de gestructureerde mededeling zoals vermeld op de factuur 

Kosten die voortvloeien uit het versturen van (aangetekende) herinneringen, voor laattijdig betalen van het 

kostgeld, worden doorgerekend via de provisiegelden.  

Indien twee aangetekende schriftelijke waarschuwingen zonder gevolg blijven, zal een gerechtelijke 

invorderingsprocedure opgestart worden. De kosten die gepaard gaan met deze procedure vallen ten laste van 

de ouders/verantwoordelijke.  
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Terugbetaling kostgeld: 

Terugbetaling van € 8,00 / dag uitsluitend in de volgende gevallen: 

• bij afwezigheid wegens ziekte van minstens 5 opeenvolgende dagen gestaafd door een

doktersattest; het attest dient bij terugkomst aan de beheerder of opvoeder te worden overhandigd

• bij stages, schoolreizen, bos- of andere klassen gestaafd door een deelname-attest van de school

Terugbetalingen gebeuren, na voorleggen van de nodige attesten, na het verlopen van het trimester.   

Dagen waarop internen, tijdens examenperiodes, thuis studeren worden niet terugbetaald.  

Bij uitschrijving en bij definitieve uitsluiting uit het internaat wordt alsnog de volledige maand betaald. 

Na 30 juni worden er voor het voorbije schooljaar geen attesten meer aanvaard. 

Bijkomende kosten:  

Opvang tijdens buitenschoolse activiteiten: 

Het internaat biedt op vrijdag- en zaterdagavond enkel opvang tijdens buitenschoolse activiteiten die 
rechtstreeks georganiseerd worden door het KBA of Prins Dries. Voor deze opvang wordt € 14,00 /nacht 
aangerekend en zal apart op de factuur vermeld worden.  

Provisiegelden lager onderwijs: 

Bij aanvang van ieder schooljaar wordt een provisie van € 125,00 gevraagd om uitstappen en andere 

onvoorziene uitgaven te dekken. Op vraag kan een overzicht van de aanwending van deze provisiegelden 

worden verkregen. Eventueel kan door de beheerder gevraagd worden om in de loop van het jaar bij te storten 

(bv. na meerdere doktersbezoeken).  

De provisiegelden worden gestort op volgend rekeningnummer:  BE66 0910 2203 0143 

met als mededeling:  provisie internaat + naam en voornaam van de intern.   

Aan het einde van het schooljaar wordt in voorkomend geval het resterende saldo terugbetaald.  Bij het 

verlaten van het internaat wordt het resterende saldo steeds terugbetaald na het verloop van een 

trimester.  

Provisiegelden secundair onderwijs: 

Bij aanvang van het schooljaar wordt een provisie van € 50,00 gevraagd om uitstappen en andere onvoorziene 

uitgaven te dekken. Op vraag kan een overzicht van de aanwending van deze provisiegelden worden 

verkregen. Eventueel kan door de beheerder gevraagd worden om in de loop van het jaar bij te storten (bv. na 

meerdere doktersbezoeken).  
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De provisiegelden worden gestort op volgend rekeningnummer: BE66 0910 2203 0143 

met als mededeling:  provisie internaat + naam en voornaam van de intern.   

Aan het einde van het schooljaar wordt in voorkomend geval het resterende saldo terugbetaald.  Bij het 

verlaten van het internaat wordt het resterende saldo steeds terugbetaald na het verloop van een 

trimester.  
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