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INSCHRIJVINGSDOSSIER 2018-2019 
 

Documenten bestemd voor de ouder(s)/de leerling 
 Algemene informatie schooljaar 2018-2019 

 Reglement 

 Boekenlijst 

 Exemplaar van de inschrijvingsdocumenten school en internaat 

 

Documenten bestemd voor school of internaat 
 Gekleurde (losse) inschrijvingsformulieren 

 Bij inschrijving internaat wordt een eerste schijf van 50,00 euro gevraagd  

 Let bij het invullen o.a. op de correcte spelling van namen (cf. identiteitskaart) 

 Een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) 

 Een afschrift van het schoolattest van het afgelopen schooljaar 

 Een inschrijving wordt pas definitief na afgifte van het behaalde studie-attest 

(2017-2018) en een doktersattest waaruit blijkt dat de jongere een sportrichting 

kan volgen. 

 

REGELING BOEKEN 2018-2019 
 

 Bestelling nieuwe boeken 
 Gebruik de originele (gekleurde) lijsten 

 De leerlingen ontvangen de lijst mét het rapport eind juni 

 Nieuwe leerlingen krijgen de lijst bij inschrijving 

 De boeken kunnen besteld worden bij SCRIBO Meulebeke en zij zorgen ervoor 

dat de boeken op 3 september 2018 op school liggen, of  u gaat langs bij een 

plaatselijke Standaard Boekhandel  naar keuze. 

 

Scribo Boekhandel Meulebeke – Piet Bruggeman (oud-leerling Sportschool) 

Oostrozebekestraat 76 – 8760 Meulebeke 

Tel.: 051/48.87.46   Fax: 051/48.87.46 

Email : info@scribomeulebeke.be 

 

Voor een Standaardboekhandel in uw omgeving : 

Raadpleeg  www.standaardboek.be 

 

 Tweedehandsboeken 
 Tijdens de vakantie (zie website voor de permanentiedagen) kan men op de school 

tweedehandsboeken aankopen, zolang de voorraad dit toelaat. 

 

UNIFORME KLEDIJ 
 

Bij inschrijving kan de uniforme uitrusting besteld worden (pasmaten zijn aanwezig).  Op 3 

september kunnen de bestellingen van vóór 13 juli worden opgehaald. Wie in augustus  be-

stelt, ontvangt de uitrusting pas eind september.  

 

PERMANENTIE TIJDENS DE VAKANTIE 
  

Voor de permanentiedagen tijdens de grote vakantie verwijzen we naar de website. 

 

http://www.standaardboek.be/


Scholengemeenschap 

Molenland 

 

                            

 INSCHRIJVING 2018-2019      
 

Naam: ______________________________________ voornaam: __________________________________________ 

 

Straat: __________________________________________________          nr.: ___________  bus: ___________ 

 

Postnummer: _____________ gemeente: ______________________ geslacht: v / m nationaliteit: ________________ 

 

Geboortedatum: ___ /___ /_____ geboorteplaats: _______________________ geboorteland: ___________________ 

 

Rijksregisternummer* : ___________________________  

 

Nummer bankrekening: __________________________  Naam  titularis: ______________________________ 

 

 

 

Telefoon thuis: _______________________  Andere telefoon (indien bijzonder situatie): _______________________ 

 

gsm leerling(e)*: ___________________ gsm ouder1: ___________________ gsm ouder2: ____________________ 

 

e-mail ouder1: __________________________________ e-mail ouder2: ____________________________________ 

 

 

 

naam vader: ________________________ beroep: _______________________    geboren :  ____/____/____              

 burg.stand: _________________________     nationaliteit:____________________ 

 

naam moeder:________________________  beroep: _______________________     geboren: ____/ ____/ ____ 

 burg.stand: _________________________     nationaliteit:____________________ 

 

aantal kinderen ten laste van het gezin : ___________ 

 

 

Indien bijzondere gezinssituatie (gescheiden ouders, overleden ouders, voogd, ...):  

 

- Thuisadres = adres van vader / moeder / voogd (*)   (* schrappen wat niet past) 

- Gescheiden : kind toegewezen aan vader / aan de moeder / aan beide ouders / aan een voogd (*) 

- Indien gescheiden ouders: facturatie delen ja / neen (*)  percentage vader ______ percentage moeder ______ 

                                 brieven en rapport apart ontvangen ja / neen (*) 

                                           

- Indien 2e adres van toepassing: naam ______________________________________________________________ 

 

                                       adres ______________________________________________________________  

 

 

 

Naam van de vorige school: ________________________________________________________________________ 

 

Straat + nr: _____________________________________________ gemeente: _____________________________ 

 

Gevolgde richting in 2015-2016: ________________________________________  

 

Attest: A / B / C  - indien B-attest : clausulering 2015-2016 + behaald attest 2014-2015 

                         _____________________________________________________________________________ 

 

 
 



INSCHRIJVING VOOR HET SCHOOLJAAR 2016-2017 

 

ALGEMEEN SECUNDAIR:  1ste leerjaar tweede graad (3ASO)  2de leerjaar tweede graad (4ASO) 

(ASO Sportwetenschappen)  1ste leerjaar derde graad (5ASO)  2de leerjaar derde graad (6ASO) 

 

TECHNISCH SECUNDAIR:  1ste leerjaar tweede graad (3TSO)  2de leerjaar tweede graad (4TSO) 

(TSO LO en Sport)  1ste leerjaar derde graad (5TSO)  2de leerjaar derde graad (6TSO) 

 

 

(SPORT) OPTIE (uw keuze omcirkelen): 

 

Dans  /  Fitness  /  Golf  /  Hockey  /  Judo  /  Omnisport  /  Paardrijden  /  Tennis  /  Voetbal  /  

Volleybal  /  Wetenschappen (3e graad ASO)  /  Wielrennen  /  Zwemmen   
 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

Gelieve :  

1. bijgevoegde medische vragenlijst aan te vullen. 

2. een doktersattest te bezorgen waaruit blijkt dat uw zoon / dochter geschikt is om een sportopleiding te volgen. 

 

 

Financiële verrichtingen  

Betalingen t.a.v. de school: IBAN BE26 7380 2413 4329 / BIC: KREDBEBB 

Onze facturen dienen binnen de 14 dagen voldaan te zijn. Ingeval van wanbetaling zal buiten een aanmaningskost van € 

9,00, van rechtswege en zonder noodzaak van ingebrekestelling, een verwijlinterest van 1% per maand vanaf 

factuurdatum en een forfaitaire schadeloosstelling van 15% met een minimum van € 40,00 aangerekend worden. 

Adresopzoeking wordt in rekening gebracht aan € 10,00. In geval van procedure zijn enkel de rechtbanken van het 

arrondissement Kortrijk bevoegd. 

 

 

Datum:      

 

Handtekening inschrijver(s): 

 

De leerling :      De ouder(s) /voogd : 

 

 

Deze inschrijving wordt  definitief  na afgifte van het attest/getuigschrift van het vorige schooljaar en een recent 

doktersattest (zie hierboven). 

 

De inschrijver verklaart zich akkoord met het pedagogisch project en met het schoolreglement. 

 
 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing op de verwerking van de gegevens die u verstrekt.  De 

verwerking gebeurt in en onder verantwoordelijkheid van de Inrichtende Macht VILO, Ingelmunstersteenweg 1a 8760 Meulebeke.  Indien u wenst kennis te 

nemen over de gegevens over uzelf of deze wenst te wijzigen, kunt u zich richten tot bovenvermeld adres. 

 

Sportschool Meulebeke vzw 

Ingelmunstersteenweg 1a te 8760 Meulebeke 

e-mail : sportschool@sportschool-meulebeke.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoon die dit dossier verzorgt : 

Naam + voornaam :  __________________________________________________________ 

Datum : 

Handtekening : 



SPORTSCHOOL MEULEBEKE v.z.w. 
 

OVEREENKOMST TOT INSCHRIJVING IN HET INTERNAAT  
Tussen : 

 het Internaat Sportschool Meulebeke, Ingelmunstersteenweg 1a te 8760 Meulebeke, 

instellingsnummer 101089, vertegenwoordigd door Carlos Devos, beheerder, enerzijds en 

 de heer en/of mevrouw ……………………………………………………………………… 

wonende te  ………………………………………………………………………………….. 

                     ………………(postnummer) ………………………………………………….. 

ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s)*  van    

……………………………………………………………………… (naam intern), handelend in 

eigen naam en voor hun kind, anderzijds, 

      is wat volgt overeengekomen : 

 

1. De ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s)* schrijven ……………… …… …… . 

in voor het Internaat Sportschool Meulebeke voor het schooljaar 2016-2017. Zij bevestigen dat 

de leerling op ……… 2016 in Sportschool Meulebeke werd ingeschreven. 

2. Het internaatsgeld op jaarbasis bedraagt € 2850,00. Gezinnen met méér dan 2 kinderen ten laste 

krijgen een reductie (cf schema hieronder) op voorwaarde dat de beheerder eind augustus van 

elk jaar een document ‘gezinssamenstelling’  ontvangt.  Er wordt geen rekening gehouden met 

dergelijke documenten na 30 september afgegeven. 
               

INTERNAATSGELD SCHOOLJAAR 2016-2017 

KINDEREN 

Ten laste v/h gezin 

1 – 2 3 4 5  … 

Maandelijks 10 x € 280,00 

 

10 x € 275,00 

 

10 x € 270,00 

 

10 x  € 265,00 

 
Bedrag over 10 maanden € 2.800,00 € 2.750,00 

 

 

€ 2.700,00 

 

€ 2.650,00 

1ste  schijf bij inschrijving € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 
TOTAAL € 2.850,00 € 2.800,00 € 2.750,00 € 2.700,00 

 

3. Deze overeenkomst wordt beheerst door de algemene voorwaarden op de keerzijde, waarvan de 

ondergetekenden hebben kennis genomen. 

4. De betaling gebeurt maandelijks (10 gelijke schijven van bijv. € 280,00), na ontvangst van de 

factuur. 

5. Het maandelijkse bedrag kan verhoogd worden met extra kosten, zoals busvervoer, activiteiten, 

schade,  administratieve kosten, enz. 

6. Bij de inschrijving wordt een eerste schijf van 50 Euro betaald. 

7. Deze overeenkomst geldt voor de duur van één schooljaar : van 1 september 2016 tot 30 juni 

2017. 

8. Deze overeenkomst is opgemaakt te …………………………………………….. 

op…………………………… 2016 in twee exemplaren, één voor het internaat en één voor de 

ouder(s) of de meerderjarige intern. 

 

De beheerder  de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s)*                          de intern 

        i.o. 

 

     Voor ontvangst eerste schijf  (€ 50,00) :  naam + handtekening beheerder/personeelslid 

 

 

(*) In geval de intern meerderjarig is, moet op deze plaatsen de vermelding ‘ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s)’ 

vervangen worden door ‘de meerderjarige intern’                             
                Z.O.Z. 

 

 

 



ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST TOT 

INSCHRIJVING 

 
1. Onderstaande voorwaarden beheersen de overeenkomst tot inschrijving van een leerling als 

intern op het Internaat Sportschool Meulebeke. 

2. De ouders of de wettelijke vertegenwoordigers en de intern die deze overeenkomst 

ondertekenen, verklaren zich akkoord met het internaatsreglement dat hen bij inschrijving 

wordt overhandigd. Verlies ervan geldt niet als excuus voor het niet naleven van de afspraken. 

3. Het internaatsgeld omvat : verblijf en maaltijden, pedagogische begeleiding en toezicht. 

4. De ouders of de wettelijke vertegenwoordigers of de meerderjarige intern zijn hoofdelijk 

gehouden tot betaling van het internaatsgeld. Zij verbinden zich ertoe om de betalingen stipt 

uit te voeren binnen de gestelde termijnen. 

5. Er wordt per intern maandelijks slechts één factuur opgemaakt. Die wordt enkel verstuurd 

naar het adres (wettelijke verblijfplaats) dat bij de inschrijving wordt vermeld.  

6. Alle betalingen gebeuren op naam van de v.z.w. Sportschool Meulebeke., 

Ingelmunstersteenweg 1a – 8760 Meulebeke, met telkens de vermelding “Internaat + naam 

intern” op rekeningnummer 738-7034211-84  (KBC) (IBAN: BE03 7387 0342 1184  -  BIC 

KREDBEBB). 

7. De betalingen internaatsgeld gebeuren nooit samen met de afrekening van de schoolkosten, 

dit om vergissingen te vermijden. De schoolkosten worden maandelijks afzonderlijk 

gefactureerd. 

8. Bij inschrijving wordt een eerste schijf  van € 50,00 betaald. 

9. Terugbetaling van deze € 50 is enkel mogelijk bij uitschrijving  d.m.v. een aangetekende 

brief of bewijs van afgifte van de brief die de uitschrijving meldt vóór 15 juli voorafgaand aan 

het schooljaar waarvoor ingeschreven wordt.  

10. Een inschrijving gebeurt voor een volledig schooljaar. Bij uitschrijving in de loop van het 

schooljaar als gevolg van een eigen beslissing van de intern, zijn ouders of wettelijke 

vertegenwoordigers, wordt internaatsgeld aangerekend op basis van het aantal dagen dat de 

intern tijdens de maand van uitschrijving op het internaat verbleven heeft. Bovendien wordt  

bij uitschrijving tijdens het schooljaar een verbrekingsvergoeding aangerekend van € 

250,00. 

11. Er kan door de ouders of  de wettelijke vertegenwoordigers of de intern geen internaatsgeld 

teruggevorderd worden omwille van afwezigheden ten gevolge van ziekte, tuchtmaatregel 

(tijdelijke schorsing) of familiale omstandigheden. 

12. Onze facturen dienen binnen de 14 dagen voldaan te zijn. Ingeval van wanbetaling zal buiten 

een aanmaningskost van € 9,00, van rechtswege en zonder noodzaak van ingebrekestelling, 

een verwijlinterest van 1% per maand vanaf factuurdatum en een forfaitaire schadeloosstelling 

van 15% met een minimum van € 40,00 worden aangerekend. Adresopzoeking wordt in 

rekening gebracht aan € 10.00. 

13. In geval van procedure zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. 
 

 

Voor kennisname van de algemene voorwaarden 

 

Datum : ……../ …….. / 2016 

 

De ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s)                                 De intern 
          

 

 
 

(naam + handtekening) 

 
Internaat Sportschool Meulebeke            Tel. 051/488891 

Ingelmunstersteenweg 1a te 8760 Meulebeke        Fax 051/484358 

KBC 738-7034211-84                e-mail: internaat@sportschool-meulebeke.be 
www.sportschool-meulebeke.be 



 

 
 

 

ORGANISATIE 01 SEPTEMBER 2016 

 INTERNAATSGELD 2016-2017 
 

Geachte heer/mevrouw, 

Beste leerling, 

 

Op DONDERDAG 1 SEPTEMBER start het schooljaar.  Zowel ouders als leerlingen heten 

wij  hartelijk welkom. De kamer wordt ingericht, de bestelde persoonlijke uitrusting  

(uniform – sportkledij) kan worden opgehaald.  Internaat en “winkel” openen hun deuren 

om 8.15 uur. Om 10.30 u wordt het onthaal afgerond.  

 

 - tussen 8.15u en 10.30u :  betrekken van de kamers + afhalen bestelde kledij 

 - 10.45u : appel voor alle leerlingen + kennismaking klassentitularis 

 - 11.45u :  tafelregeling eetzaal 

 - 12.00u : middageten 

 - 13.00u : les 

 - 16.00u : vieruurtje en vrije tijd 

 - 17.00u : kennismaking opvoeders + toelichting leefregels 

 - 18.00u : avondeten, gevolgd door avondactiviteit 

 

 Op donderdag 1 september rijdt de bus vanuit Gent (omgeving Sint-Pietersstation – 

busmaatschappij ‘De Meibloem’). De bus vertrekt er om 8.15 uur. 

 
INTERNAAT 

In de ‘overeenkomst tot inschrijving’ kan u lezen dat het internaatsgeld 2850,00 € bedraagt. 

Dat bedrag (- de eerste schijf van 50,00€) kan  enkel in 10 maandelijkse schijven van € 280,00  

op de rekening van het internaat (IBAN BE03 7387 0342 1184 - BIC KREDBEBB)  worden 

overgeschreven.  U krijgt maandelijks een factuur toegestuurd. Maak a.u.b. gebruik van 

het referentienummer dat op de factuur vermeld staat. Dank voor een vlotte regeling. Wie 

in aanmerking wil komen voor een reductie (grotere gezinnen) bezorgt eind augustus een 

document ‘gezinssamenstelling’ (zonder zegel), zodat september correct kan gefactureerd 

worden.  Hebt u vragen m.b.t. de betalingen van het internaatsgeld, dan contacteert u best 

de beheerder (Carlos Devos), via internaat@sportschool-meulebeke.be. 

 

HUUR WANDKLUISJE KLASSENGEBOUW 

Elke leerling krijgt in het klassengebouw een kastje waarin de schoolboeken worden 

opgeborgen. De huur bedraagt € 20, de waarborg (sleutel) € 6,25.  Het totaal van € 26,25 

wordt u eind september aangerekend (eerste factuur ‘kosten school’). 

 

Beleefde groeten, 

 

Filip De Canck 

Directeur 

 
SPORTSCHOOL MEULEBEKE V.Z.W. 
Ingelmunstersteenweg 1a 

8760  Meulebeke 

e-mail school : sportschool@sportschool-meulebeke.be 

e-mail internaat: internaat@sportschool-meulebeke.be 

www.sportschool-meulebeke.be 

Carlos Devos  

Beheerder 

 
Tel.: 051/488891  

Fax :051/484358 

internaat :    

IBAN BE03 7387 0342 1184 

school : 

IBAN BE26 7380 2413 4329 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Meulebeke, inschrijvingsdatum 

 

 

Geachte 

 

September : de eerste stappen in Sportschool Meulebeke. Voor sommigen betekent dat een stukje anders-

gaan-leven.  Dat wordt wennen. Geef jezelf en je omgeving voldoende tijd, geloof in het eigen kunnen en je zal 

merken dat het gevoel van er bij te horen geleidelijk aan groeit. Het opvoedend personeel is er om je te helpen 

en te begeleiden. Aarzel nooit om hen aan te spreken.  

 

Ook jouw ouders kunnen bij de internaatsopvoeders terecht, zowel telefonisch als schriftelijk. Ze zijn het 

gemakkelijkst te bereiken ’s avonds tussen 19.10 uur en 19.50 uur. Voor een persoonlijk gesprek wordt best 

een afspraak gemaakt. 

 

DE BUS 
 

De Tieltse maatschappij ‘De Meibloem’ (tel. 051/401823) verzorgt de verbinding vanuit Gent. De bus vertrekt 

in Gent om 8.15 uur (omgeving Sint-Pietersstation). Zorg in elk geval dat je tijdig bent. De bus kan niet blijven 

wachten. 

 

Na sommige vakantiedagen kan van de hierboven vermelde regeling afgeweken worden.  Het internaat brengt 

u daarvan tijdig op de hoogte. 

 

ZIEKTE-AFWEZIGHEID 
 

Bij ziekte of langdurige afwezigheid verwittig je de school of het internaat zo vlug mogelijk.  Vraag eventueel 

om je materiaal opzij te leggen of op te bergen. Wanneer je jou onwel voelt of een kwetsuur oploopt, dan kan 

de schooldokter geraadpleegd worden (Dr. J. Vermaete, Nieuwstraat 36 te 8760 Meulebeke, 051/489169). Die 

beslist of je extra bedrust of een herstelperiode thuis nodig hebt. Als intern maak je nooit op eigen initiatief 

afspraken met jouw huisdokter. Je ouders komen jou  niet afhalen zonder voorafgaand overleg. 

 

In ons reglement vind je duidelijk verwoord in welke omstandigheden je de school of het internaat mag 

verlaten. Wees a.u.b. spaarzaam met geplande afspraken (tandarts, specialist, …) en plaats die, indien 

mogelijk, op vrije dagen. Je vraagt  steeds toelating vooraleer de Sportschool te verlaten.  Afwezigheid om 

“familiale redenen” moet altijd toegelicht worden. Toelating om de school te verlaten bekom je bij de 

directeur, wens je het internaat te verlaten dan spreek je de beheerder aan. 

 

ZAKGELD 
 

Je hebt op het internaat weinig zakgeld nodig. Heb je toevallig een groter bedrag op zak, dan kan je dat op 

het secretariaat of bij de beheerder in bewaring afgeven. Berg  portefeuille of waardevolle zaken op in jouw 

kastje (klassengebouw). Zo -voorkom je verlies of diefstal. 

 

 

MATERIAAL 
 

In dezelfde context raden wij je sterk aan om al je materiaal (boeken, kledij, schoenen, …) duidelijk van je 

naam te voorzien. Verloren voorwerpen vinden op die manier vlugger hun eigenaar terug. 

 

SCHOENEN 

 
Overdag draag je ‘uniforme’ schoenen die dagelijks gepoetst worden. Ander schoeisel kan niet. Hou er 

rekening mee dat de sporthal enkel met witte binnenschoenen (lichte zool en wit leer/textiel) kan betreden 

worden en dat voor de buitensporten gekleurde exemplaren zijn aanbevolen.  Zo raakt de parketvloer niet 

onnodig beschadigd. 

 

 



MEDICATIE 

 
Spring spaarzaam met geneesmiddelen om en geef die zeker niet aan medeleerlingen door. Wie regelmatig 

medicatie inneemt, spreekt af  met de beheerder, zodat dit goed kan opgevolgd worden. Elke vorm van 

medicatiegebruik vereist een attest (cf. inschrijvingsdossier), zowel door de betrokken dokter als door de 

ouders ondertekend.  

 

EXTRA VOEDING 
 

Het internaat voorziet in alle toespijs. Extra voeding, snoep, fruit e.d. zijn in de eetzaal nooit toegelaten. Op 

de kamer of tijdens de ontspanning kan een tussendoortje. Bederfbare eetwaren (zuivel, vleeswaren, sausen 

e.d.) kunnen niet. 

 

GSM-GEBRUIK 
 

Het gebruik van multimedia kan enkel tijdens de daartoe voorziene ogenblikken. De regeling wordt bij 

aanvang van het schooljaar geafficheerd. 

 

BEZOEK 
 

Je kan tijdens de internaatsuren enkel bezoek ontvangen na afspraak met de beheerder. Het is ongebruikelijk 

dat bezoek toegang krijgt tot jouw kamer. Opendeurdagen en de eerste schooldag vormen  daar een 

uitzondering op. 

 

VRIJDAGNAMIDDAG – AFHALEN VAN DE LEERLINGEN 
 

We begrijpen dat jouw ouders jou zo dicht mogelijk bij de school willen oppikken. Toch moeten enkele 

afspraken gerespecteerd worden. Zo is de parking van de school op vrijdagnamiddag verboden terrein. Ook 

de Baronielaan kan om verkeersveiligheidsreden (controle politie!) niet gebruikt worden als parkeerzone. 

Hetzelfde geldt voor de opritten van de overburen. Er is voldoende parkeermogelijkheid langs de Ter 

Borchtlaan en de Ingelmunstersteenweg (zie schets hieronder). 

 

 

Met mijn collega’s dank ik u en uw ouders voor het vertrouwen. Tot binnenkort. 

 

Met beleefde groeten 

 

Carlos Devos 

Beheerder 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PERSOONLIJKE 

UITRUSTING 
 

 

1. DEZE KLEDINGSTUKKEN KOOP JE OP DE SPORTSCHOOL AAN: 
 

 Korte broek (zomeruniform) - witte polo - blauwe polar - witte souspull 

(je voorziet best 2 stuks van elk) 

 Uniforme schoenen: zomermodel en wintermodel 

 Wit sportbroekje (jongens) 

 Sport T-shirts (wit, blauw en grijs) 

 Majot + collant (meisjes) 

 Extra training voor de sportlessen 

 Uitrusting sportoptie (zie respectievelijk infoblad) 

 Lange broek (winteruniform): ofwel aan te kopen uit voorraad, ofwel zelf te voorzien (zie 

criteria hieronder) 

 Uniforme regenjas en winterjas 
 

2. JE  ZORGT ZELF VOOR: 
 

 Witte sportschoenen (witte uitvoering én witte zool) voor gebruik op de parketvloer sporthal 

 Gekleurde sportschoenen (buitensporten) 

 Jeansbroek: 

 Model: straight leg regular of slim fit 

 Kleur:  marineblauw (diep donderblauw) 

o egale blauwe kleur voor de volledige broek 

o NIET stone-washed !!    NIET used-look !! 

 Uitvoering: 

o 3 zakken vooraan en 2 achteraan (5-pocket-jeans) 

o op juiste lengte 

o stretch mag 

o GEEN extra ritsen   -   GEEN versieringen   -   NIET uitgerafeld of gescheurd 

o GEEN plooien   -   GEEN gabbermodel   -   GEEN collantmodel 

 Sluiting: 

o rits   -   GEEN knopen 

 Eendelig zwempak (meisjes) of klassieke zwembroek (jongens) 

 Voldoende ondergoed en kousen (hygiëne bij frequent sporten) 

 Uitrusting sportopties (meegedeeld begin september) 
 

3. INTERNAATBENODIGDHEDEN: 
 

 Documenten: Je bezorgt de beheerder een recente pasfoto (met je naam op de keerzijde) en 

een document “gezinssamenstelling” (zonder zegel) indien je in aanmerking wenst te komen 

voor een korting op het internaatgeld van het komende schooljaar (afgeven vóór 1 oktober). 

 Matrasbeschermer, lakens, hoofdkussen met sloop, deken of donsdeken. 

 Toiletgerief kleedkamer (douchen) en toiletgerief slaapkamer. 

 Sportkledij voor actieve vrijetijdsbesteding. 

 Materiaal voor de dagelijkse schoenenpoets. 

 Afsluitbare blikken of plastic doos voor opbergen snoep/koekjes/fruit 
 

4. NOG DIT 
 

 Zorg dat je jouw identiteitskaart altijd bij hebt. 

 Voorzie al jouw materiaal, boeken en kledij duidelijk van jouw naam. 



 Voor een vlotte start volstaat wat schrijfpapier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BUSVERBINDING GENT – MEULEBEKE 
 

 

Voor de internen uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen organiseert het internaat een busverbinding 

vanuit Gent. Leerlingen die intekenen  verbinden zich ertoe het gehele schooljaar deze bus te 

gebruiken. De  afrekening gebeurt samen met de facturen ‘internaat’, minstens één keer per 

trimester. 

 

RICHTPRIJZEN EN UURREGELING  (onder voorbehoud ) 
 

 GENT (ca € 9,00)                   

 

 * ma: vertrek ca. 8.15u (omgeving Sint-Pietersstation) 

  * vr : aankomst ca. 17.40u  (idem) 
 

Op vrijdag vertrekt de bus in Meulebeke omstreeks 16.40 uur 
 

 

 

 

OPTIE 'SPORT' 
 

 

In je pakket Optie kan je kiezen voor een gespecialiseerde sport: Dans, Fitness, Golf, Hockey, 

Judo, Omnisport, Paardrijden, Tennis, Voetbal, Volleybal, Wielrennen of Zwemmen. 

Voor leerlingen van de 3e graad ASO is er tevens een mogelijkheid om voor de optie 

Wetenschappen te kiezen. 

De optie omvat voor alle leerlingen 4 lesuren in het lessenrooster en eventueel extra training op 

woensdagnamiddag (mits toeslag). 
 

De opties brengen extra kosten met zich mee. Immers, de huur van de accommodatie, eventueel 

vervoer en  eventueel extra lesgevers moeten verrekend worden.  

De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers, zodat enkel RICHTPRIJZEN kunnen gegeven 

worden (cfr. bijdrageregeling verder in het dossier). 

De definitieve kostprijs wordt in september meegedeeld. 
 

 

 

 

  



 

 

 

  



SPORTSCHOOL MEULEBEKE 

       

MEDISCHE VRAGENLIJST 

 
 

NAAM : ______________________________________ VOORNAAM : ___________________________________ 

  

 

Doorgemaakte (ernstige) ziekten 

 

 0 Meningistis 

 0 Geelzucht 

 0 Klierkoorts 

 0 Longontsteking 

 0 Pleuritis 

 0 Nierontsteking 

 0 Andere : ___________________________________________________________________ 

  

 

Opgelopen (ernstige) verwondingen 

 

 0 Breuken (osteosynthese materiaal nog aanwezig) : ___________________________________ 

 0 Hersenschudding 

 0 Schedelbreuk 

 0 Andere : _____________________________________________________ 

 

 

Heelkundige ingrepen 

 

 0 Liesbreuk(en) 

 0 Appendectomie 

 0 Keelamandelen 

 0 Neuspoliepen 

 0 Trommelvliesbuisjes 

 0 Andere : _____________________________________________________________________ 

 

 

Huidige ziekten 

 

 0 Allergie (hooikoorts, dierenharen, chloor, …) : ________________________________________ 

 0 Allergie aan medicatie (antibiotica, ontstekingsremmers, …): _____________________________ 

 0 Astma 

 0 Epilepsie 

 0 Lage bloeddruk 

 0 Andere : _____________________________________________________________________________ 

 

 

Varia 

0 Vaccinaties (Cf vaccinatiekaart CLB) : ______________________________________________________ 

0 Huidig geneesmiddelengebruik : ____________________________________________________________ 

0 Hartziekten ( ruisen of ritmestoornissen) : ___________________________________________________ 

0 ADHD / dyslexie e.d. : __________________________________________________________________ 

0 Andere : ______________________________________________________________________________ 

 

 

Ondergetekende staat de school toe de bovenstaande gegevens te verwerken (o.a. overmaken aan de schoolarts). 

 

Meulebeke,      /        / 2016                                     Handtekening ouder of meerderjarige leerling 



 



 

 

ATTEST  GEBRUIK MEDICATIE 

 

 

 

Tijdens de school-  en internaaturen mag deze leerling volgende medicatie innemen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De medicatie moet steeds in de originele verpakking – met bijsluiter – worden meegebracht.  Op de 

verpakking staat een etiket met daarop de naam van de leerling en  de naam, het adres en de 

telefoonnummer van de voorschrijvende arts. 

De school , het internaat en de respectievelijke personeelsleden kunnen niet verantwoordelijk 

gesteld worden voor (neven)effecten die hij de jongere optreden ten gevolge van het toedienen van 

de betrokken geneesmiddelen. 

VOORSCHRIJVER        DE OUDER(S) 

DATUM        DATUM 

STEMPEL EN HANDTEKENING      NAAM  EN HANDTEKENING 

 

Naam en voornaam van de leerling : ………………………………………………………………………………………………. 

Klas : ……………………………… 

Benaming  geneesmiddel  1 : 

Wijze van toedienen : 

Op welk(e)   tijdstip(pen): 

Dosering: 

Benaming geneesmiddel 2: 

Wijze van toedienen: 

Op welk(e) tijdstip(pen): 

Dosering: 

Benaming geneesmiddel 3: 

Wijze van toedienen: 

Op welk(e) tijdstip(pen): 

Dosering: 

 



  



 

 

GEBRUIK MEDICATIE 

 

Zoals het reglement vermeldt, ontraadt Sportschool Meulebeke het gebruik van medicatie. Zowel 

tijdens de school- als tijdens de internaaturen wordt gepoogd het gebruik van medicatie zoveel 

mogelijk te vermijden. Na overleg met de schooldokter, D. José Vermaete, beperkt Sportschool 

Meulebeke zich tot het verstrekken van Dafalgan.  Voor het toedienen van andere medicatie is een 

doktersvoorschrift vereist. 

In het kader van de algemene veiligheid vindt Sportschool Meulebeke dat zieke jongeren niet thuis 

horen op de school of het internaat. Een zieke leerling kan niet functioneren noch tijdens de lessen, 

noch tijdens studie en ontspanning. Bovendien houdt een zieke intern ook risico’s in voor het welzijn 

van de anderen. 

Indien uw zoon of dochter toch medicatie moet innemen, hetzij op school hetzij op internaat, dan 

vraagt Sportschool Meulebeke u volgende afspraken te respecteren : 

1. Afgifte van het ingevulde attest “gebruik medicatie”. 

2. Medicatie wordt persoonlijk gebruikt en mag absoluut niet aan anderen worden 

doorgegeven. 

3. Er moet gebruik gemaakt worden van dit  standaardformulier. Extra exemplaren kunnen 

steeds op het secretariaat verkregen worden 

4. Bij voorkeur wordt het attest ook door de voorschrijvende arts ondertekend. 

 



  



 

 

 

BUSVERVOER  VAN EN NAAR GENT 

Inschrijvingsformulier 2016-2017 

 

Ondergetekende, ……………………………………………………………… (naam + voornaam) 

Ouder / voogd van ………………………………………………………………(naam + voornaam) 

maken hierbij te kennen  

dat hun zoon /hun dochter gebruik wenst te maken van de busverbinding 

tussen Gent en Meulebeke. 

 van Gent naar Meulebeke (begin week, vertrek voorzien ca. 8u15) 

 van Meulebeke naar Gent (einde week, vertrek voorzien ca. 16u40) 

(schrappen wat niet past) 

 Hij/zij verbindt  zich ertoe het gehele schooljaar van deze busverbinding 

gebruik te maken. 

De afrekening gebeurt samen met de facturen ‘internaat’, minstens één keer per trimester. 

Bij het factureren wordt er naar gestreefd om de richtprijs van 9.00 Euro per rit te 

handhaven. Dit bedrag is echter afhankelijk van de kostprijs van de bus en het aantal 

regelmatige gebruikers. 

 

Meulebeke,  … / … / 2016 

 

Handtekening ouder      Handtekening leerling 

  



 



 

 

ENQUETE 

Nieuwe inschrijvingen 

 

1. HOE BENT U VOOR HET EERST IN CONTACT GEKOMEN MET 

SPORTSCHOOL MEULEBEKE? 

(slechts 1 mogelijkheid aankruisen) 

0 familie 

0 vrienden 

0 publiciteit in pers 

0 folder 

0 website Sportschool Meulebeke 

0 Facebookpagina Sportschool Meulebeke 

0 flyer/ affiche 

0 andere : …………………………………… 

 

2. WAAROM KIEST U VOOR SPORTSCHOOL MEULEBEKE? (max. 2 keuzes 

aanduiden) 

 

0 broer of zus op Sportschool Meulebeke 

0 een van de ouders liep hier school 

0 het sportaanbod 

0 mogelijkheid tot het volgen van een (sport)optie 

0 het opvoedingsproject 

0 het internaat 

0 de reputatie van de school 

0 de kwaliteit van het onderwijsaanbod 

 

 

 

  



 

 



 

 Vragenlijst over de 
achtergrond van uw kind 

      AGODI-01-070718 

  
Ministerie van Onderwijs en Vorming  
 
naam school: 
straat en nummer: 
postnummer en gemeente: 

 
 
 
 

  
Dit is een korte vragenlijst die betrekking heeft op uw kinderen en het gezin waarin zij leven. Deze 
gegevens zijn nodig om scholen aangepaste financiële middelen te geven in het belang van elke school en 
elke leerling en kunnen ook gebruikt worden in het kader van het inschrijvingsbeleid. Het beantwoorden 
daarvan vergt slechts een paar minuten van uw tijd, maar helpt ons en de scholen het onderwijs voor uw 
kinderen te verbeteren.  

Wie vult dit formulier in? 

We verwachten dat de vader of moeder of de persoon die verantwoordelijk is voor de opvoeding van het 
kind waarover de vragen gaan, het formulier invult.  

Aan wie bezorgt u dit formulier? 

Bezorg dit formulier aan de school waar het kind ingeschreven is. 

 

1 Vul de gegevens van het kind in. 

 voor- en familienaam  
      

 klas 
      

 

2 Kruis aan welke taal het kind meestal spreekt met de vermelde personen. 
U mag bij elke vraag maar één taal aankruisen. 

 
 Het kind spreekt met de moeder  meestal 

  Nederlands 

  Frans 

  een andere taal 

  Ik kan hierop niet antwoorden omdat de moeder geen contact heeft met het kind of overleden is 

 
 Het kind spreekt met de vader meestal 

  Nederlands 

  Frans 

  een andere taal 

  Ik kan hierop niet antwoorden omdat de vader geen contact heeft met het kind of overleden is 

 
 Het kind spreekt met broers of zussen meestal 

  Nederlands 

  Frans 

  een andere taal 

  Ik kan hierop niet antwoorden omdat het kind geen contact heeft met broers of zussen of geen 
broers of zussen heeft 

 
 Het kind spreekt met vrienden meestal 

  Nederlands 

  Frans 

  een andere taal 

  Ik weet het niet  

 



 

3 Kruis het hoogst behaalde onderwijsdiploma of -getuigschrift van de moeder van het kind 
aan. 

  

  lager onderwijs niet afgewerkt. 

  lager onderwijs afgewerkt.  

Zowel gewoon als buitengewoon lager onderwijs komen hiervoor in aanmerking. 

  lager secundair onderwijs afgewerkt.  

Dit is  een diploma,  getuigschrift of attest van slagen van de eerste 3 jaren van het 
gewoon of buitengewoon onderwijs (bijvoorbeeld A3, A4 of B3)  of een getuigschrift van 
het deeltijds beroepssecundair onderwijs of van de leertijd (leercontract VIZO/Syntra). 

  hoger secundair onderwijs afgewerkt.  

Dit is een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs ASO, TSO, KSO, 
BSO, A2, B2, HSTL, of een diploma van de vierde graad BSO. Buitengewoon secundair 
onderwijs komt hiervoor niet in aanmerking. 

  hoger onderwijs afgewerkt.  

Dit is een diploma van een hogeschool of van een universiteit, bijvoorbeeld A1, B1, 
gegradueerde, licentiaat, ingenieur, doctor, master, bachelor. 

 

 
 
 
 

4 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik bevestig op eer dat alle gegevens op dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 
 datum  (dag)     (maand)     (jaar)          

 
 voor- en familienaam        

 
 handtekening       

 
  

 
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 
 
 
 
 

  

 Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming respecteert uw privacy. In toepassing van het KB van 

13 februari 2001, hebt u het recht uw eigen persoonsgegevens te raadplegen en te laten verbeteren. De 

gegevens die u ons verstrekt, zullen nooit worden gebruikt voor acties naar individuele leerlingen en 

vertrouwelijk worden behandeld. Bovendien hebt u te allen tijde het recht om gratis en op uw verzoek u te 

verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Hiervoor neemt u contact op met de school waar het kind is 

ingeschreven. 

 

Veelgestelde vragen vinden een antwoord op 
www.agodi.be/faq/indicatoren_van_leerlingenkenmerken_opvraging 

 

http://www.agodi.be/faq/indicatoren_van_leerlingenkenmerken_opvraging


 

Bijdrageregeling 2016/2017 

Internaat 

 Internaatgeld: 

 

INTERNAATSGELD SCHOOLJAAR 2016-2017 

Kinderen ten laste v/h gezin 1  - 2 3 4 5 ... 

Maandelijks 10 x € 280,00 10 x € 275,00 10 x € 270,00 10 x € 265,00 

Bedrag over 10 maanden € 2.800,00 € 2.750,00 € 2.700,00 € 2.650,00 

1e schijf bij inschrijving € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 

TOTAAL € 2.850,00 € 2.800,00 € 2.750,00 € 2.700,00 

  

 Busverbinding: richtprijs € 9,00 per rit (afh. van kostprijs bus en aantal regelmatige gebruikers)  

 Administratieve kosten: € 10,00 per schooljaar 

 Forfaitaire bijdrage breuk eetzaal: € 2,00 per schooljaar 

 Bijdrage ophaling papier/restafval/PMD/glas :  € 5,00 per trimester 

 Verplaatsingen en buitenschoolse activiteiten: aan kostprijs  

 Schade: op basis van factuur herstelling 

 

School 

Boekenlijsten (richtprijzen): 

 Alle nieuwe boeken kan u bestellen bij uw plaatselijke Standaardboekhandel: de boekenlijst krijgt u 

mee bij inschrijving (vanaf 30 juni) of wordt u toegestuurd. 

Richtprijzen zijn: 3 tot 6 ASO (€ 400,00 - € 500,00); 3 tot 6 TSO (€ 350,00 - € 400,00) 

 Boeken kunnen tweedehands aangeschaft worden begin juli  (klassengebouw, lok. 4). 

Stages: 

 Kennismakingsstage voor 3de jaar: tussen € 50,00 en € 100,00 

 Survival in Ardèche voor 4de jaar : ca. € 400,00  

 Skistage voor 5deen 6de jaar : ca. € 700,00 

 Ev. stage sportoptie: tussen € 200,00 tot € 300,00 

 



 

(Sport)opties : Onderstaande richtprijzen zijn prijzen schooljaar 2015-2016. Deze zullen mogelijks 

worden aangepast op basis van het aantal deelnemers.  Hierover zal u op voorhand worden ingelicht. 

Dans € 200,00 per schooljaar 

Fitness € 510,00 per schooljaar 

Golf € 1.050,00 per schooljaar (€ 700,00 indien lid van Waregem Golf) 

Mogelijkheid tot 2u extra training wekelijks op woensdagnamiddag = € 350,00 per 

schooljaar 

Hockey € 900,00 per schooljaar (€ 550,00 indien lid van Waregem Hockey) 

Mogelijkheid tot 2u extra training wekelijks op woensdagnamiddag = € 350,00 per 

schooljaar 

Judo € 200,00 per schooljaar 

Omnisport De normale lessen zijn gratis maar eventuele initiatielessen door extra lesgevers 

worden aangerekend.  Richtprijs hiervan is € 100,00 per schooljaar 

Paardrijden € 140,00 per maand lesgeld 

Mogelijkheid tot 2u extra training op woensdagnamiddag = € 300,00 per schooljaar 

Stalling en eventuele huur van een paard worden geregeld met de uitbater van 

Tiliahof (Ingelmunster) 

Tennis € 600,00 per schooljaar 

Mogelijkheid tot 1u extra training op woensdagnamiddag = € 300,00 per schooljaar 

Voetbal € 240,00 per schooljaar (incl. 1u extra training op woensdagnamiddag & wekelijks 

wassen kledij)  

Volleybal € 200,00 per schooljaar 

Wetenschappen € 200,00 per schooljaar 

Wielrennen € 900,00 per schooljaar (incl. 3u extra training op woensdagnamiddag) 

Zwemmen € 200,00 per schooljaar 

 

De meeste sportopties bieden de mogelijkheid tot aanschaf van uniforme sportkledij aan kostprijs.  

Andere: 

Medische zorgen (dokter/apotheek/tandarts): aan kostprijs  

Forfaitaire bijdrage EHBO/apotheek: € 2,00 

Drukwerk (klassenonkosten): € 0,05 per kopie (recto verso = 2 kopies) 

Drukwerk (individueel op vraag van leerling): € 0,12 per kopie (recto verso = 2 kopies) 

Copyright (Reprobel): € 4,00 

Schoolfotografie: aan kostprijs (facultatief) 

Huur locker: € 20,00 / Waarborg sleutel: € 6,25  

Verlies sleutel locker kleedkamer: € 16,00 / Vervanging slot: € 45,00 

Bijdrage huur sportcentrum: € 45,00 per schooljaar 

Administratieve kosten: € 10,00 per schooljaar 

Licentie Smartschool: €15,00 per schooljaar 

Verplaatsingen en daguitstappen: aan kostprijs  

Veroorzaakte schade: op basis van factuur herstelling 

Zwemkaart: waarborg €5,00 

Cursusblok & klemmapjes: €6,50  



 

Aankoop uniforme kledij:   

 Prijs / 
stuk 

Aanbevolen 
aantal 

Uniforme Jeans    €     15  2 

   

Schoenen zomer  €     55  1 

Schoenen winter  €   100  1 

Polo wit korte mouw  €     13  2 

Polar Fleece Marine   €     25  2 

Zomershort blauw  €     25  2 

Souspull wit lange mouw  €     25  2 

   

Wit sportbroekje  €     12  1 

   

Maillot  ♀  €     31  1 

Collant ♀  €     25  1 

   

Sport T-shirt wit (gym-ritm)  €        7  2 

Sport T-shirt blauw (balsp)  €        7  2 

Sport T-shirt grijs (atletiek)  €        7  2 

   

Opw.sweater zwart   €     20  1 

Opw.broek zwart  €     16  1 

   

Odlo Thermo  €     40  1 

Regenjas  €     30  1 

Winterjas  €     40  1 

 

 U kan deze kledij vanaf 30 juni passen  en bestellen. 

  



 

 


