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Dagindeling                            
                    
  

Dagje op het internaat met Prins Dries: 3e en 4e leerjaar  

 

* 7u15:      Opstaan!! We maken ons klaar voor een nieuwe dag!  

( Indien balletles om 8u: zie dagritme 5e en 6e leerjaar)  
  

* 7u45:    ontbijten & lunchpakket maken  

* 8u20:    in groep met de opvoeder naar   

**********  

* 15u30:    in groep met de opvoeder naar het internaat   

(Indien balletles om 15u30 zie dagritme 5e en 6e leerjaar)  

  

* 15u45:    gezond 4-uurtje  en ontspannen  

* 16u15– 17u00:    onder begeleiding van de opvoeders  

* 17u30 – 17u30:  vrije ontspanning  

* 17u30:    warm avondmaal  

* 18u15– 19u45:     telefoonmoment  - stretchen -  douchen  - ontspanning … 

* 19u45:   afgeven GSM en andere elektronische toestellen en in bedje; eventjes lezen mag nog  

* 20u00:    lichten uit en slaapwel!  

  
!! Van de schema’s kan worden afgeweken in functie van de activiteiten, de schoolwerking en of door een beslissing van de 
opvoeder of de beheerder.  
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Dagje op het internaat met Prins Dries: 5e en 6e leerjaar

* 6u45:     Opstaan!  We maken ons klaar voor een nieuwe dag! 

* 7u15:   ontbijten & lunchpakket maken 

* 7u40:   in groep met de opvoeder naar 

* 8u00:   start balletles 

( indien geen balletles om 8u:  zie dagritme 3e tem 4e leerjaar) 

********* 

( indien geen balletles om 15u30: zie dagritme 3e en 4e leerjaar) 

* 16u20:   in groep met de opvoeder naar het internaat  

* 16u30:   gezond 4-uurtje  

* 16u45 – 17u30:    onder begeleiding van de opvoeders 

* 17u30 – 18u15:  warm avondmaal  

* 18u15 – 20u15:  telefoonmoment – stretchen - douchen - ontspannen   

* 20u15u:    afgeven GSM en alle andere elektronische toestellen & in bedje; eventjes lezen mag nog  

* 20u30:   lichten uit en slaapwel!  

!! Van de schema’s kan worden afgeweken in functie van de activiteiten, de schoolwerking en of door een beslissing van de 
opvoeder of de beheerder. 
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Dagje op het internaat met KBA 1e graad  

!! let wel: deze uren zijn nog niet definitief en kunnen de eerste weken van september nog wijzigen!!  

  

* 6u30:     Opstaan!  We maken ons klaar voor een nieuwe dag!  

* 7u00:    ontbijten & lunchpakket maken  

* 7u30:    in groep naar KBA  

   

*********  

* 17u00:    in groep naar het internaat   ( minimum per 2)   

* 17u30:    terug op het internaat: drankje en fruit + Smartschool nakijken    + ontspannen  

* 17u50 - 18u30:    warm avondmaal + afgeven GSM  

* 18u30 – 20u00:  verplichte studie op de kamer      

* 20u00 - 20u45:  stretchen ; douchen; ontspanning; telefoonmoment… 
 
* 20u45: afgeven GSM en alle andere elektronische toestellen & in bedje; eventjes lezen mag nog   

* 21u00:    lichten uit en   

  
  
  
!! Van de schema’s kan worden afgeweken in functie van de activiteiten, de schoolwerking en of door een beslissing van de 
opvoeder of de beheerder.  
  
  

  
  
    

 
 


