Bijlage infobrochure

1. Lessentabellen

1ste graad (1ste leerjaar A en 2de leerjaar) ism Sint-Bernarduscollege
1ste lj A

2de lj

Godsdienst

2

2

Nederlands

5

4

Frans

4

3

Wiskunde

4

4

Vorming

Vak

Engels

2

Aardrijkskunde

2

1

Natuurwetenschappen

2

1

Geschiedenis

1

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Techniek

2

2

ICT

1

Hotel-voeding

Totaal:

5

8

32

33

Opmerkingen:
Het vak hotel-voeding wordt in Hotelschool Ter Duinen gegeven, alle andere
vakken in Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort
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2de en 3de graad BSO Restaurant en Keuken
Vorming

Vak

3RK

4RK

5RK

6RK

Basisvorming +

AV Engels

2

2

2

2

complementair

AV Frans

3

2

2

2

AV Godsdienst

2

2

2

2

AV Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

AV Maatschappelijke vorming

2

2

0

0

AV Nederlands

3

2

0

0

AV Project Algemene Vakken

0

0

4

4

AV Wiskunde

2

2

0

0

TV Informatica

1

1

0

0

TV Toegepaste economie

0

0

3

3

TV Keuken

2

2

2

2

TV Service

2

2

2

2

TV Veiligheid en Hygiëne

1

1

0

0

PV Praktijk/Stage

12

14

17

17

34

34

36

36

Specifiek

Totaal:
Opmerkingen:
# weken stage:

3de jaar: geen stage
4de jaar: 6 weken
5de jaar: 8 weken
6de jaar: 8 weken

De leerlingen kunnen in het 6de jaar een getuigschrift secundair onderwijs en een attest
bedrijfsbeheer behalen.
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2de en 3de graad TSO Hotel
Vorming

Vak

3HT

4HT

5HT

6HT

Basisvorming +

AV Aardrijkskunde

1

1

1

1

complementair

AV Engels

2

2

3

3

AV Frans

3

3

3

3

AV Geschiedenis

1

1

1

1

AV Godsdienst

2

2

2

2

Kunst en cultuur

0

0

1

0

AV Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

AV Natuurwetenschappen

2

2

0

0

AV Nederlands

4

4

3

3

AV Spaans

0

0

0

2

AV Wiskunde

3

3

2

2

TV Informatica

1

1

0

0

TV Toegepaste economie

0

0

3

3

TV Keuken

1

1

2

2

TV Service

1

1

2

1

TV Hotelorganisatie

0

0

1

1

TV Veiligheid en Hygiëne

1

1

0

0

PV Praktijk/Stage

10

10

10

10

34

34

36

36

Specifiek

Totaal:
Opmerkingen:
# weken stage:

3de jaar: geen stage
4de jaar: 6 weken
5de jaar: 8 weken
6de jaar: 8 weken

De leerlingen kunnen in het 6de jaar een diploma secundair onderwijs en een attest bedrijfsbeheer
behalen.

3

Specialisatie 7de jaar Hotelonthaal – duaal traject
Vorming

Vak
AV Engels

2

AV Frans

2

AV Godsdienst

2

AV LO

2

PAV

2

TV Hotelorganisatie

4
Totaal:

14

Opmerkingen:
Les op maandag en dinsdag
Stage op woensdag, donderdag en vrijdag
Zomerstage 8 weken
De leerlingen kunnen in het 7de jaar een diploma secundair onderwijs behalen.
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Specialisatie 7de jaar Wijn- en Drankenkennis
Vorming

Vak

Basisvorming +

AV Duits

2

complementair

AV Engels

2

AV Frans

2

AV Godsdienst

2

AV Lichamelijke opvoeding

2

AV Psychologie

1

AV Project Algemene Vakken

4

AV Spaans

2

TV Praktische organisatie

2

TV Toegepaste economie

2

TV Toegepaste wetenschappen

1

TV Drankenkennis

2

TV Franse wijnen

3

TV Wereldwijnen

2

PV Praktijk/Seminarie/Stage

7

Specifiek

Totaal:

36

Opmerkingen:
Stage:
Werkplekleren:

8 weken
3 weken

De leerlingen kunnen in het 7de jaar een diploma secundair onderwijs behalen.
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Specialisatie 7de jaar Gastronomie BSO
Vorming

Vak

Basisvorming +

AV Engels

2

complementair

AV Frans

2

AV Godsdienst

2

AV Lichamelijke opvoeding

2

AV Project Algemene Vakken

4

AV Spaans

2

TV Praktische organisatie

2

TV Toegepaste economie

1

TV Keukentechnologie

2

TV Menuleer

1

TV Voedingswetenschappen

1

TV Vreemde voedingsgewoonten

1

TV Warenkennis

1

TV Wijn en Gerecht

1

PV Praktijk/Seminarie/Stage

12

Specifiek

Totaal:

36

Opmerkingen:
Stage:
Werkplekleren:

8 weken
3 weken

De leerlingen kunnen in het 7de jaar een diploma secundair onderwijs behalen.
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Specialisatie 7de jaar Gastronomie TSO
Vorming

Vak

Basisvorming +

AV Spaans

2

Specifiek

TV Praktische organisatie

2

TV Keukentechnologie

3

TV Voedingswetenschappen

1

TV Voedselveiligheid

1

TV Vreemde voedingsgewoonten

1

TV Warenkennis

2

TV Wijn en Gerecht

1

PV Praktijk/Seminarie/Stage

18
Totaal:

31

Opmerkingen:
Stage:
Werkplekleren:

8 weken
3 weken

De leerlingen behalen een studiegetuigschrift.
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Se-n-Se: éénjarige opleiding hotelmanagement
Vorming

Vak

Basisvorming +

AV Duits

2

complementair

AV Engels

2

AV Frans

3

AV Nederlands

2

AV Spaans

2

TV Algemeen management

3

TV Boekhouden

2

TV Financieel management

2

TV Food & Beverage

1

TV Hotelorganisatie

2

TV Rooms division

1

TV Marketing

2

TV Wetgeving

2

PV Project

2

PV Praktijk/Seminarie/Stage

8

Specifiek

Totaal:

36

Opmerkingen:
Stage:

4 maanden

Leerlingen behalen een certificaat van SenSe.
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2. Kostenoverzicht per leerjaar voor nieuwe leerlingen
Onderstaande kosten zijn alleen van toepassing op leerlingen die voor het eerst
inschrijven in de school. Bij overgang naar een volgend schooljaar liggen de kosten
voor kleding en boeken lager (enkele boeken worden over verschillende
schooljaren heen gebruikt, het uniform en de praktijkkleding kunnen meerdere
schooljaren worden gedragen).
2.1 Voor een leerling in de 1ste graad
1ste leerjaar A
1. Internaat: inclusief het ontbijt, het avondmaal, het lunchpakket en vieruurtje op woensdag. Het
middagmaal wordt in het Sint-Bernarduscollege afgerekend
€ 2490
2. Kosten voor boeken en kopieën worden in het Sint Bernarduscollege afgerekend

2de leerjaar
1. Internaat: inclusief het ontbijt, het avondmaal, het lunchpakket en vieruurtje op woensdag. Het
middagmaal wordt in het Sint-Bernarduscollege afgerekend
€ 2490
2. Kosten voor boeken en kopieën worden in het Sint Bernarduscollege afgerekend
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2.2 Voor een nieuwe leerling 2de graad TSO
3de jaar TSO Hotel (3HT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Internaat: inclusief alle maaltijden en overnachtingen
Kopieën en administratieve kosten
Schoolgerief (turn t-shirt, naambadge, sommelier,…)
Schooluitstappen
Boeken (firma Iddink)
Schooluniform (firma Belize)
Keukenuniform en bistroschort (firma Destrooper)
Veiligheidsschoenen (firma Delmo)
Totaal

€ 2859 (extern: € 1145)
€ 88
€ 69
€ 65
€ 384
€ 330 (slim fit € 400)
€ 148
€ 47
€ 3990

4de jaar TSO Hotel (4HT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Internaat: inclusief alle maaltijden en overnachtingen
Kopieën en administratieve kosten
Schoolgerief (turn t-shirt, naambadge, kernthermometer,…)
Schooluitstappen
Boeken (firma Iddink)
Schooluniform (firma Belize)
Keukenuniform en bistroschort (firma Destrooper)
Veiligheidsschoenen (firma Delmo)
Messenset (firma Zwilling)
Totaal

€ 2859 (extern: € 1145)
€ 90
€ 40
€ 26
€ 337
€ 330 (slim fit € 400)
€ 169
€ 47
€ 175
€ 4073

Op de eerste factuur wordt er een waarborg voor de internaatskamer van 248 euro aangerekend. Deze waarborg wordt op
het einde van het schooljaar terugbetaald indien er op de kamer geen schade is en de sleutel terug wordt afgegeven.
De kosten van puntjes 1 tot en met 4 worden opgedeeld in 4 facturen verspreid over het schooljaar. Maandelijks een
vast bedrag betalen kan na afspraak met de dienst boekhouding. Alle andere items worden rechtstreeks aan de firma’s
betaald.
De prijzen vermeld bij uitstappen en studiereizen zijn richtprijzen
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2.3 Voor een nieuwe leerling 3de graad TSO
5de jaar TSO Hotel (5HT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Internaat: inclusief alle maaltijden en overnachtingen
Kopieën en administratieve kosten
Schoolgerief (turn t-shirt, naambadge, kernthermometer,…)
Schooluitstappen
Boeken en rekenmachine (firma Iddink)
Schooluniform (firma Belize)
Keuken- en serviceuniform (firma Destrooper)
Veiligheidsschoenen (firma Delmo)
Messenset (firma Zwilling)
Totaal

€ 2913 (extern: € 1145)
€ 90
€ 45
€6
€ 496
€ 330 (slim fit € 400)
€ 245
€ 47
€ 175
€ 4347

Studiereis naar Parijs: € 250

6de jaar TSO Hotel (6HT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Internaat: inclusief alle maaltijden en overnachtingen
Kopieën en administratieve kosten
Schoolgerief (turn t-shirt, naambadge, sommelier,…)
Schooluitstappen
Boeken (firma Iddink)
Schooluniform (firma Belize)
Keuken- en serviceuniform (firma Destrooper)
Veiligheidsschoenen (firma Delmo)
Messenset (firma Zwilling)
Totaal

€ 2913 (extern: € 1145)
€ 86
€ 23
€ 70
€ 500
€ 330 (slim fit € 400)
€ 245
€ 47
€ 175
€ 4389

Studiereis Luxemburg – Trier: € 375

Op de eerste factuur wordt er een waarborg voor de internaatskamer van 248 euro aangerekend. Deze waarborg wordt op
het einde van het schooljaar terugbetaald indien er op de kamer geen schade is en de sleutel terug wordt afgegeven.
De kosten van puntjes 1 tot en met 4 worden opgedeeld in 4 facturen verspreid over het schooljaar. Maandelijks een
vast bedrag betalen kan na afspraak met de dienst boekhouding. Alle andere items worden rechtstreeks aan de firma’s
betaald.
De prijzen vermeld bij uitstappen en studiereizen zijn richtprijzen
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2.4 Voor een nieuwe leerling 2de graad BSO
3de jaar BSO Restaurant en Keuken (3RK)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Internaat: inclusief alle maaltijden en overnachtingen
Kopieën en administratieve kosten
Schoolgerief (turn t-shirt, naambadge, sommelier,…)
Schooluitstappen
Boeken (firma Iddink)
Schooluniform (firma Belize)
Keuken en bistrotschort (firma Destrooper)
Veiligheidsschoenen (firma Delmo)
Totaal

€ 2859 (extern: € 1145)
€ 75
€ 65
€ 87
€ 292
€ 330 (slim fit € 400)
€ 148
€ 47
€ 3903

4de jaar BSO Restaurant en Keuken (4RK)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Internaat: inclusief alle maaltijden en overnachtingen
Kopieën en administratieve kosten
Schoolgerief (turn t-shirt, naambadge, kernthermometer,…)
Schooluitstappen
Boeken (firma Iddink)
Schooluniform (firma Belize)
Keuken en bistrotschort (firma Destrooper)
Veiligheidsschoenen (firma Delmo)
Messenset (firma Zwilling)
Totaal

€ 2859 (extern: € 1145)
€ 80
€ 65
€ 31
€ 198
€ 330 (slim fit € 400)
€ 169
€ 47
€ 175
€ 3954

Op de eerste factuur wordt er een waarborg voor de internaatskamer van 248 euro aangerekend. Deze waarborg wordt op
het einde van het schooljaar terugbetaald indien er op de kamer geen schade is en de sleutel terug wordt afgegeven.
De kosten van puntjes 1 tot en met 4 worden opgedeeld in 4 facturen verspreid over het schooljaar. Maandelijks een
vast bedrag betalen kan na afspraak met de dienst boekhouding. Alle andere items worden rechtstreeks aan de firma’s
betaald.
De prijzen vermeld bij uitstappen en studiereizen zijn richtprijzen
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2.5 Voor een nieuwe leerling 3de graad BSO
5de jaar BSO Restaurant en Keuken (5RK)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Internaat: inclusief alle maaltijden en overnachtingen
Kopieën en administratieve kosten
Schoolgerief (turn t-shirt, naambadge, kernthermometer,…)
Schooluitstappen
Boeken (firma Iddink)
Schooluniform (firma Belize)
Keuken- en serviceuniform (firma Destrooper)
Veiligheidsschoenen (firma Delmo)
Messenset (firma Zwilling)
Totaal

€ 2913 (extern: € 1145)
€ 87
€ 48
€ 54
€ 260
€ 330 (slim fit € 400)
€ 245
€ 47
€ 175
€ 4159

Studiereis naar Parijs: € 250

6de jaar BSO Restaurant en Keuken (6RK)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Internaat: inclusief alle maaltijden en overnachtingen
Kopieën en administratieve kosten
Schoolgerief (turn t-shirt, naambadge, sommelier,…)
Schooluitstappen
Boeken (firma Iddink)
Schooluniform (firma Belize)
Keuken- en serviceuniform (firma Destrooper)
Veiligheidsschoenen (firma Delmo)
Messenset (firma Zwilling)
Totaal

€ 2913 (extern: € 1145)
€ 72
€ 48
€ 54
€ 262
€ 330 (slim fit € 400)
€ 245
€ 47
€ 175
€ 4146

Studiereis Bourgogne: € 375

Op de eerste factuur wordt er een waarborg voor de internaatskamer van 248 euro aangerekend. Deze waarborg wordt op
het einde van het schooljaar terugbetaald indien er op de kamer geen schade is en de sleutel terug wordt afgegeven.
De kosten van puntjes 1 tot en met 4 worden opgedeeld in 4 facturen verspreid over het schooljaar. Maandelijks een
vast bedrag betalen kan na afspraak met de dienst boekhouding. Alle andere items worden rechtstreeks aan de firma’s
betaald.
De prijzen vermeld bij uitstappen en studiereizen zijn richtprijzen

13

2.6 Voor een nieuwe leerling 7de specialisatiejaar
Specialisatie 7de jaar Wijn- en Drankenkennis
1. Internaat : inclusief alle maaltijden, overnachtingen en € 3206
uitstappen (extern : €1431)
2. Kopieën en administratieve kosten
€ 70
3. Studiereizen : wijnreizen
€ 1300
4. Boeken (firma Iddink)
€ 150
5. Das/sjaaltje van de school
€ 16
6. Praktijkkledij (das, sommelierschort en bavetschort)
€ 56
Totaal : € 4798
Specialisatie 7de jaar Gastronomie
1. Internaat : inclusief alle maaltijden, overnachtingen en € 3206
uitstappen (extern : €1431)
2. Kopieën en administratieve kosten
€ 70
3. Studiereizen : werkplekleren Valencia-Barcelona
€ 250
4. Boeken (firma Iddink)
€ 43
5. Das/sjaaltje van de school
€ 16
6. Praktijkkledij (halsdoek, keukenbroek, keukenjassen,
€ 121
Zwarte keukenvoorbindschorten, koksmutsen en
Keukenhanddoeken)
Totaal : € 3706
de
Specialisatie 7 jaar Hotelonthaal – duaal traject
1. Internaat : inclusief alle maaltijden, overnachtingen en
uitstappen (extern : €720)
2. Kopieën en administratieve kosten
3. Studiereizen : New York
4. Boeken (firma Iddink)
5. Das/sjaaltje van de school
Totaal :
Se-n-Se: éénjarige opleiding hotelmanagement
1. Internaat : inclusief alle maaltijden, overnachtingen en
uitstappen (extern : €1140)
2. Kopieën en administratieve kosten
3. Studiereizen : New York
4. Das/sjaaltje van de school
Totaal :

€ 1720
€ 70
€ 1650
€ 70
€ 16
€ 3526
€ 2590
€ 70
€ 1650
€ 16
€ 4326

Op de eerste factuur wordt er een waarborg voor de internaatskamer van 248 euro aangerekend. Deze waarborg wordt op
het einde van het schooljaar terugbetaald indien er op de kamer geen schade is en de sleutel terug wordt afgegeven.
De kosten van puntjes 1 tot en met 3 worden opgedeeld in 4 facturen verspreid over het schooljaar. Maandelijks een
vast bedrag betalen kan na afspraak met de dienst boekhouding. Alle andere items worden rechtstreeks aan de firma’s
betaald.
De prijzen vermeld bij uitstappen en studiereizen zijn richtprijzen
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3. Voorschriften kledij
3.1 Voor leerlingen uit de 1ste graad (1ste leerjaar A en 2de leerjaar)
Leerlingen uit de 1ste graad hebben geen uniform nodig, zij komen in vrijetijdskledij naar
de school om de lessen voeding te volgen.

3.2 Voor leerlingen uit de 2de graad (3 en 4 BSO en TSO)
Stadskledij
Aan te kopen bij:
Firma Belize Zwaantjesstraat 42B – 9090 Melle Tel. 09/223.12.62 GSM 0476/24.03.43
www.belizecorporate.be – werner@belizecorporate.be
Vest
Vest slim fit
Broek
Broek slim fit
Wit hemd/bloes met magenta knoopsgaten
Das van de school
Sjaaltje van de school
Zwarte sokken/effen huidkleurige nylonkousen
Zwarte leren stadsschoenen
Zwarte pull met V-hals
Zwarte riem

€ 119,50
€ 165
€ 54
€ 75,50
€ 36,50
€ 16
€ 16,50

Firma Belize
Firma Belize
Firma Belize
Firma Belize
Firma Belize
Firma Belize
Firma Belize
zelf aan te kopen
zelf aan te kopen
zelf aan te kopen
zelf aan te kopen

Meisjes:
Zwarte, lederen, gesloten, klassieke schoenen met lage hak.
Effen huidkleurige of zwarte nylonkousen onder een rok/ nylon kniekousen onder een broek
Jongens:
Zwarte, lederen, gesloten, klassieke schoenen.
Zwarte sokken
Zwarte klassieke lederen riem
TOEGELATEN
Overjas in effen donkere kleur: grijs, zwart of blauw
Zwarte pull met V-hals
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Praktijkkledij
Aan te kopen bij:
Textiel Destrooper, Vossensteert 47 – 8310 Assebroek Tel. 050/37.07.29 – Fax 050/67.46.55
www.textieldestrooper.be – info@textieldestrooper.be
Servicekledij
Stadsbroek
Wit hemd
Das
Zwarte sokken
Zwarte leren stadschoenen
Zwarte bistroschort
2 witte servetten
2 zaalhanddoeken
Horecatex wonderdoek

€ 24,95
€ 5,75 x 2
€3x2
€7

zelfde als stadskledij
zelfde als stadskledij
zelfde als stadskledij
zelfde als stadskledij, zelf aan te kopen
zelfde als stadskledij, zelf aan te kopen
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper

€ 4,95
€ 28,95
€ 28,95
€8x2
€ 10
€ 3,20 x 2

Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper

Keukenkledij
Halsdoek wit (2de graad)
Keukenbroek
Keukenjas
2 Keukenvoorbindschorten
5 koksmutsen in vlies
2 Keukenhanddoeken
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3.3 Voor leerlingen uit de 3de graad (5 en 6 BSO en TSO)
Stadskledij
Aan te kopen bij:
Firma Belize Zwaantjesstraat 42B – 9090 Melle Tel. 09/223.12.62 GSM 0476/24.03.43
www.belizecorporate.be – werner@belizecorporate.be
Vest
Vest slim fit
Broek
Broek slim fit
Wit hemd/bloes met magenta knoopsgaten
Das van de school
Sjaaltje van de school
Zwarte sokken/effen huidkleurige nylonkousen
Zwarte leren stadsschoenen
Zwarte pull met V-hals
Zwarte riem

€ 119,50
€ 165
€ 54
€ 75,50
€ 36,50
€ 16
€ 16,50

Firma Belize
Firma Belize
Firma Belize
Firma Belize
Firma Belize
Firma Belize
Firma Belize
zelf aan te kopen
zelf aan te kopen
zelf aan te kopen
zelf aan te kopen

Meisjes:
Zwarte, lederen, gesloten, klassieke schoenen met lage hak.
Effen huidkleurige of zwarte nylonkousen onder een rok/ nylon kniekousen onder een broek.
Jongens:
Zwarte, lederen, gesloten, klassieke schoenen.
Zwarte sokken
Zwarte klassieke lederen riem
TOEGELATEN
Overjas in effen donkere kleur: grijs, zwart of blauw
Zwarte pull met V-hals
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Praktijkkledij
Aan te kopen bij:
Textiel Destrooper, Vossensteert 47 – 8310 Assebroek Tel. 050/37.07.29 – Fax 050/67.46.55
www.textieldestrooper.be – info@textieldestrooper.be
Servicekledij
Stadsbroek
Wit hemd/bloes
Zwarte sokken (jongens)
Zwarte leren stadschoenen
Bordeaux strik (jongens)
Restaurantjas / zwarte blazer met logo
Zwarte vest (meisjes)
Das (meisjes)
Effen huidkleurige nylons (of kniekousen)
Restaurantkiel met logo
2 witte servetten
2 zaalhanddoeken
Horecatex wonderdoek
Bordeaux sommelierschort

€ 6,50
€ 69,95
€ 66,95
€ 16
(meisjes)
€ 26,95
€ 5,75 x 2
€3x2
€7
€ 21,95

zelfde als stadskledij, firma Belize
zelfde als stadskledij, firma Belize
zelfde als stadskledij, zelf aan te kopen
zelfde als stadskledij, zelf aan te kopen
Firma Belize
Firma Destrooper
firma Destrooper
zelfde als stadskledij, firma Belize
zelfde als stadskledij, zelf aan te kopen
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper

€ 5,95
€ 28,95
€ 28,95
€8x2
€ 10
€ 3,20 x 2

Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper

Keukenkledij
Halsdoek bordeaux (3e graad)
Keukenbroek
Keukenjas
2 Keukenvoorbindschorten
5 koksmutsen in vlies
2 Keukenhanddoeken
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3.4 Voor leerlingen uit de 7de specialisatiejaren
Stadskledij
De leerlingen van de 7de jaren kunnen vrij hun stadskledij aankopen. De kleuren moeten echter
sober zijn, zoals zwart, donkergrijs of donkerblauw.
De schooldas of sjaaltje worden via de firma Belize aangekocht
Firma Belize Zwaantjesstraat 42B – 9090 Melle Tel. 09/223.12.62 GSM 0476/24.03.43
www.belizecorporate.be – werner@belizecorporate.be
Das van de school
Sjaaltje van de school
Zwarte sokken/effen huidkleurige nylonkousen
Lederen stadsschoenen
Zwarte pull met V-hals
Zwarte riem

€ 16
€ 16,50

Firma Belize
Firma Belize
zelf aan te kopen
zelf aan te kopen
zelf aan te kopen
zelf aan te kopen

Meisjes:
Lederen, gesloten, klassieke schoenen met lage hak.
Effen huidkleurige of zwarte nylonkousen onder een rok/ nylon kniekousen onder een broek.
Jongens:
Lederen, gesloten, klassieke schoenen.
Donkerkleurige sokken
TOEGELATEN
Overjas in effen donkere kleur: grijs, zwart of blauw
Zwarte pull met V-hals
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Praktijkkledij
Aan te kopen bij:
Textiel Destrooper, Vossensteert 47 – 8310 Assebroek Tel. 050/37.07.29 – Fax 050/67.46.55
www.textieldestrooper.be – info@textieldestrooper.be
Keukenkledij 7 GB & 7 GT
Halsdoek wit
Keukenbroek
2 Keukenjassen
2 zwarte keukenvoorbindschorten
5 koksmutsen in vlies
2 Keukenhanddoeken

€ 4,95
€ 26,95
€ 28 x 2
€8x2
€ 10
€ 3,20 x 2

Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper

7 DR
Zwarte klassieke stadsbroek
Groene das van de school
Sommelierschort
Bavetschort

€ 20
€ 23
€ 13

zelf aan te kopen
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper

7 HO en Se-n-Se
De voorgeschreven stadskledij wordt tijdens de praktijk en bedrijfsbezoeken gedragen.
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4. Info internaat
4.1 Pedagogisch project
Inleiding
Het pedagogisch project heeft als doel de visie van ons internaat kenbaar te maken aan
mensen van binnen en buiten de school.
Het geeft de werking van ons internaat weer. Het vindt zijn neerslag in de leefregels,
de omgang met de internen, het samenleven en samenwerken.
De basis van ons pedagogisch project is een internaat met ‘goesting’. We hebben
goesting om mee te bouwen aan mensen. Hiervoor gebruiken we heel wat
bouwstenen : een correcte houding, hartelijkheid, verantwoordelijkheid, initiatief
nemen, respect in de dagdagelijks omgang en gastvrijheid. Deze bouwstenen zijn bij
ons geen ijdele begrippen. Onze leefomgeving is op deze principes gestoeld. Dit is even
belangrijk als het aanleren van de knepen van het vak op de hotelschool.
Een team van opvoeders, zowel orthopedagogen, leerkrachten en opvoeders met een
opleiding 7de jaar internaatwerking, zorgt ervoor dat de internen zich kunnen thuis
voelen.
Wekelijks komen de teams samen om het bouwproject te evalueren en waar nodig bij
te sturen. Het cognitieve, persoonlijke en socio-emotionele komt aan bod. De
leerlingenbegeleidster en de internaatsbeheerder denken constructief en
toekomstgericht mee.
De internen kunnen met hun bekommernissen terecht bij de opvoeders en bij de
leerlingenbegeleidster.
We bezinnen regelmatig over onze internaatswerking en houden rekening met de
pedagogische en psychologische adviezen en maatschappelijke trends.

Zoeken naar een stukje grond, een plaatsje in de 1ste graad.
Internen in de eerste graad komen terecht in een nieuwe school en maken meestal voor de
eerste keer kennis met het internaatleven. Zoveel nieuwe indrukken komen op hen af. Er
breekt een tijd aan van studeren, spelen, samenleven… De intern probeert een plekje, een
stukje grond te bemachtigen in dit nieuwe landschap.
In het zoeken naar dit plekje worden internen ondersteund, begeleid door hun opvoeders,
die sterk aanwezig, opvolgend zijn. Internen van de eerste graad krijgen een duidelijke,
overzichtelijk structuur met een warme, gemoedelijke sfeer. Een gestructureerde omgeving
biedt rust die nodig is voor het bevorderen van de totaalontwikkeling. Elke intern krijgt de
nodige aandacht.
Studiebegeleiding is een belangrijke taak van de opvoeder. Via de schoolagenda en
smartschool volgt de opvoeder de intern.
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Opvoeders stimuleren de intern tot zinvolle vrijetijdsbesteding. Er worden diverse
activiteiten georganiseerd. Het prachtig domein waarop het internaatgebouw gelegen is
fungeert hier als grote tuin.
Bouwen aan de fundamenten in de 2de graad
Een goede fundering staat garant voor een stevige persoonlijkheid, sterk om door het
leven te gaan.
De internen komen toe met hun eigen persoonlijkheid en dragen hun omgeving in zich
mee. De ontwikkeling van hun talenten is sterk afhankelijk van de harmonie in hun
complexe persoonlijkheid. De opvoed(st)ers staan heel dicht bij hun internen en
luisteren naar de signalen die de internen uitsturen.
Bij de internen van de tweede graad ontwikkelen we onze bouwstenen :
verantwoordelijkheidszin, een helpende hand, discipline, studieijver, ontspanning,
respect voor elkaar en vreugde.
De opvoeders, architecten hanteren klare en duidelijke leefregels. Op andere
ogenblikken mogen de internen vrije keuzes maken, initiatief nemen en
verantwoordelijkheid dragen. Een wisselwerking van beide systemen geeft hen de kans
om te leren samenleven en samenwerken in groep. Ze werken aan een hechte relatie
waarmee ze een warme sfeer creëren. Met twee verblijven op de kamer traint hen in
die vaardigheid. Wederzijdse openheid tussen intern en het opvoederteam, regels
onderbouwen met argumenten en stimuleren van de intern zijn de mortel om alle
bouwstenen te verankeren tot één geheel.
’s Morgens worden de internen om de beurt ingeschakeld om het ontbijt te verzorgen.
Tijdens de middagpauze mogen ze op het internaat zelf hun vrije tijd invullen, met
respect voor elkaar. Studiebeurten worden in de studiezaal of op de kamer
georganiseerd. Via de digitale agenda en de klassenraad volgt de opvoeder de intern.
Hij stuurt bij indien nodig.
Er zijn heel wat ontspanningsmogelijkheden. Soms worden de internen ook verplicht
om eraan deel te nemen. In de moviecrew werken ze samen met de opvoeder
ontspanningsactiviteiten uit waarvoor ze de verantwoordelijkheid helpen dragen. Onze
internaatband laat internen creatief omspringen met hun muzikale talenten.
Het prachtige internaatdomein fungeert als grote tuin waar internen elkaar kunnen
ontmoeten. Dit geeft hen de mogelijkheid relaties op te bouwen.
Het internaat waarborgt rust en regelmaat.
Bouwen en afwerking in de 3de graad
Wij zien dat het bouwen goed opschiet. Het opvoedersteam zorgt verder voor alle
middelen zodat ze nu zelfstandig verder kunnen bouwen. Opvoeders blijven de
architect.
Ramen geven de mogelijkheid om verder te kijken. Ze zien nu wat er van een jong
volwassene verwacht wordt.
Studeren doen ze steeds op hun kamer. De vrije tijd kunnen ze zelf invullen. Ze mogen
zelf voorstellen formuleren. Ze leren nog meer dan vroeger om met vrijheden om te
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gaan. Als het al eens woelig wordt, kunnen ze onder het dak schuilen en is er steeds
een opvoed(st)er om hen te helpen, hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden en
hen bij te sturen.
En het huis is afgewerkt:
De jonge intern kan nu op eigen benen staan en de nodige verantwoordelijkheid
dragen. Klaar om het leven in te stappen

4.2 Wat meebrengen op internaat
-

hoofdkussen, donsdeken en matrasovertrek
wekkerradio of klokje
eventueel bureaulampje ( gebouw Zand )
spulletjes om je kamer gezellig in te richten ( fotokader, decoratie….)
buddies om je posters op te hangen ( kleefband is niet toegelaten )
multimediamateriaal ( laptop, gsm, i-pad, radio )
veilige verlengkabel
kleerhangers
vuilnisbakje
kamerjas ( verplicht om te gaan douchen )

4.3 Wat is er aanwezig op de kamer
-

bed met matras en matrasbeschermer
bureau en stoel
kleerkast
boekenrek

4.4 Niet toegelaten op de kamer
-

verwarmingstoestellen ( extra radiator, spiraalverwarmer, waterkoker… )
koffiezetapparaat, frigo
tv
kaarsen, theelichtjes, wierrookstokjes, geurbrandertjes

4.5 Opgelet!
-

er is een totaal rookverbod in alle gebouwen

-

toestellen die warm worden ( stijltangen, krultangen, haardrogers ) worden na
gebruik uit het stopcontact gehaald

4.6 Trein- en busverbindingen
maandag
-

je komt met de trein van 09.02u aan in het station van Koksijde
neem op de busstrook voor het station één van de bussen van de Lijn met de
vermelding ‘versterkingsrit’. Deze bussen rijden rechtstreeks tot aan de
schoolpoort
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vrijdag
-

neem aan de schoolpoort ( Hegherplein ) de bus van de Lijn met vermelding
‘versterkingsrit’. Deze bus rijdt rechtstreeks naar het station van Koksijde.
6 minuten voor het uur komt de trein richting Gent, Brussel aan in het station

4.7 Communicatie tussen internaat en ouders
-

via het digitaal platform smartschool
via het internaatsrapport dat 2 keer per jaar wordt opgestuurd
telefonisch: na de wekelijkse teamvergadering nemen wij, indien nodig, snel
contact op met de ouders
ouders kunnen via mail of telefonisch contact vrij snel de opvoeders of
beheerder bereiken
bij ziekte van de intern worden de ouders steeds op de hoogte gebracht om de
nodige afspraken te maken

4.8 Studeren
-

afwisselend studeer je in een studiezaal of op je kamer

-

in de studiezaal kan je volgens je eigen studiemethode studeren. Dit wordt
tijdens je kennismakingsgesprek afgesproken

4.9 Vrije tijd en ontspanning
-

biljart, snooker, kicker en pingpong
voetbalplein en omnisportplein
mogelijkheid om je in te schrijven in een sportclub in Koksijde ( dit na afspraak
met de ouders en trainers )
door de opvoeders worden diverse activiteiten voorbereidt en aangeboden :
bezoek cinema, dropping, 1 tegen allen, Kerstmarkt,…
Zelf kan je helpen meedenken en organiseren als lid van de Moviecrew, Radio
Spijs,…
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5. Internaatshotel ‘ De Zevensprong.’
Als 7de kan je verblijven in het internaatshotel ‘De Zevensprong.’ Je geniet het
voorrecht om niet op het schooldomein te logeren!

5.1 Pedagogisch project
Het pedagogisch project heeft als doel de visie van ons internaatshotel kenbaar en
bespreekbaar te maken aan mensen van binnen en buiten de school. Het ondersteunt de
werking van ons internaathotel. Het vindt zijn neerslag in de leefregels, de omgang met de
mede- internen, het samenleven.
Ons internaathotel werkt rond “ vrijheid in gebondenheid “. Een opvoeder is steeds
aanwezig.
Op maandagochtend verwelkomt de opvoeder jou. Je kan hem zelf steeds aanspreken indien
je een vraag hebt of indien er een wijziging is in je weekschema. Net als in een hotel kan je de
ganse dag je kamer betreden. Opruimen, je kamer netjes houden is een taak waarvoor je zelf
instaat. Het staat je vrij om de maaltijden al of niet te gebruiken op de school. Ontbijt kan
genomen worden in het internaathotel.
Je hebt de vrijheid om zelf je studietijd in te vullen. Je kan op je eigen kamer studeren of de
rust opzoeken in een studielokaal. Respect voor de mede-internen is hier belangrijk. ’s
Avonds vul je zelf je studie- of ontspanningsprogramma in. Op een vastgesteld uur kom je
veilig terug naar het internaathotel om te genieten van een goede nachtrust. Als het al eens
woelig wordt is er steeds een opvoeder om jullie te helpen, te wijzen op jullie
verantwoordelijkheden en jullie bij te sturen.

5.2 Werking Internaatshotel.
-

-

Je bent welkom in het internaathotel van maandagochtend 08.30u tot vrijdagochtend
09.00u.
Je kunt vrij in en uit het gebouw tussen 07.30u en 23.00u.
Je komt ten laatste tegen 23.00 binnen
Om 23.00 gaat iedereen naar zijn eigen kamer
Bezoekers kunnen zich tot 22.45 melden bij de opvoeders
Om 23.00 is het gebouw in rust
Er is 24u op 24u internet
Maaltijden kan je vrij gebruiken : het ontbijt gaat door in de Zevensprong, voor de andere
maaltijden kan je terecht in de schoolrestaurants. Op de middag moet je niet verplicht naar
het internaathotel komen.
Je kamer hou je net. De poetsdame komt om de twee weken langs voor een grondige
schoonmaakbeurt.
Roken en alcoholgebruik op de kamer is verboden.
Er is geen verplichte studie. Je kan je studietijd zelf bepalen. Wie slechte resultaten heeft kan
op vraag van zijn ouders een aantal vrijheden verliezen.
De ouders krijgen de dag nadat de intern ‘s nachts niet is binnengekomen een telefoontje. Bij
herhaling kan je uitgesloten worden.
Bij ziekte meld je dit bij de opvoeder. Je ouders worden gewaarschuwd.
Het vervoer tijdens de dag en avond is vrij. Materiële en lichamelijke schade die je oploopt
tijdens de verplaatsing met de wagen wordt niet gedekt door de schoolverzekering. Ook de
zone van uitgaan is vrij (je kan naar Brugge, Gent,…)
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6. Instromen vanuit het onderwijs in Nederland
Leerlingen die momenteel ingeschreven staan in een school in Nederland kunnen
instromen in onze school in verschillende jaren en richtingen.
In Hotelschool Ter Duinen kan men 2 richtingen volgen. RK staat voor beroeps secundair
onderwijs Restaurant en Keuken (BSO). HT staat voor technisch secundair onderwijs Hotel
(TSO).
We starten in het derde jaar met daarna een vierde, vijfde en zesde jaar. Optioneel kunnen
leerlingen na een zesde jaar nog een zevende specialisatiejaar volgen.
Na een zesde jaar TSO krijgen de leerlingen een diploma secundair onderwijs en een
getuigschrift van bedrijfsbeheer. Daarmee kan men in Nederland studies aan een
universiteit of hogere school starten. Met deze documenten kan men ook zelfstandig
ondernemer worden.
Na een zesde jaar BSO krijgen de leerlingen een getuigschrift secundair onderwijs en een
getuigschrift van bedrijfsbeheer. Daarmee kan men in Nederland zelfstandig ondernemer
worden. Doet men een extra 7e specialisatiejaar dan krijgt men ook een diploma secundair
onderwijs.
Het verschil tussen beide richtingen ligt vooral in de theoretische vakken: de TSO-richting
heeft meer lesuren theorie en de moeilijkheidsgraad van deze leerstof ligt hoger.
In België delen we de 6 jaren secundair onderwijs op in 3 graden van telkens 2 jaar. In onze
school richten we een 2de (3 en 4 RK en 3 en 4HT) en een 3de graad (5, 6 en 7 RK en 5, 6 en 7
HT) in.
Hieronder vindt u een overzicht met de richtingen in Nederland met daarnaast de
instromingsrichting in onze school:

*

Nederland
Na VMBO 2

België
3 BSO restaurant en keuken

Na VMBO 3

4 BSO restaurant en keuken

Na VMBO 4 (diploma)

5 BSO restaurant en keuken

Na HAVO 2

3 TSO Hotel

Na HAVO 3

4TSO Hotel

Na HAVO 4, 5 of 6

5TSO Hotel

Na MAVO 2

3BSO of 3TSO *

Na MAVO 3

4BSO of 4TSO *

Na MAVO 4

5BSO of 5TSO *

Leerlingen met goede scores in MAVO kunnen instromen in de TSO richting. Het grote
verschil met de BSO richting ligt vooral op het gebied van de theoretische vakken: in BSO
minder uren theorie terwijl in TSO de lat hoger ligt voor de theoretische vakken.
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