
Onze troeven
 10 ha. grote groene campus
 Een warme, familiale leefomgeving: een thuis
 Oog en oor voor elk kind
 Een vaste structuur en regelmaat 
 Duidelijke afspraken en leefregels
 Modern uitgeruste sportinfrastructuur, fitness,
 voetbalvelden... 
 Individuele studiebegeleiding door dynamisch team 
 Individueel communicatie-, registratie- en
 opvolgingssysteem
 Gezond schoolrestaurant
 Eigen vervoer  

INTERNAAT
van 12 tot 18 jaar
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       Leuke ontspanning
7 Biljarts, tafeltennistafels en voetbalspelen
7 Air hockey 
7 Televisieruimte met Netflix
7 Ontspanningslokaal met gezelschapsspellen
7 Fitnessruimte met computergestuurde apparaten
7 Computer- en internetlokaal
7 Sporthal met drie binnenterreinen
7 Diverse buitenterreinen: voetbal, basket, tennis, beachvolley
7 Bioscoopbezoek in Kinepolis Brussel
7 Schaatsen in Liedekerke/Mechelen
7 Fuif op het internaat (galabal, Halloween party…)
7 Workshops (fotografie, maquillage)
7 Woensdagnamiddagshopping in Brussel
7 Aqualibi
7 Technopolis in Mechelen
7 Trampolinepark, bowling en skatepark
7 Provinciaal domein Huizingen

Contact
Zijp 14-16 - 1780 Wemmel
Algemeen nummer: 02 / 451 21 53
Mail: kris.baten@campuswemmel.be
www.internaatcampuswemmel.com

        Openingsuren
Open van maandagochtend 7.45u. tot vrijdag-
avond 17.30u.
Gesloten tijdens de vrije dagen van de school. 
Op woensdagnamiddag heb je de keuze om naar 
huis te gaan of op internaat te blijven.

Zondagavond
Sinds 2021 is het ook mogelijk om op zondag-
avond al te overnachten mits extra vergoeding. 
Dan kan je vanaf 20u. al naar ons internaat komen. 
Let wel, de plaatsjes hiervoor zijn beperkt.

Sport • Wetenschappen
Taal & Cultuur • Voeding & Horeca

Studiedomeinen vanaf 12 jaar:
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       Eigenheid
Ons internaatsgebouw is gelegen in een 10 hectare grote oase van
groen, op een boogscheut van Brussel en op wandelafstand van de
Nationale Plantentuin.
We beschikken over één- en tweepersoonskamers. Elke intern moet
zijn/haar kamer zelf in orde houden (bed opmaken, opruimen…).
De kamers worden wekelijks gepoetst.
Gespecialiseerde opvoeders en opvoedsters dragen zorg voor de bege-
leiding van de studie en ontspanning. Elke dag worden er 2 studie-
momenten voorzien.
Na de studie en op woensdagnamiddag kunnen de internen deelnemen 
aan allerlei leuke activiteiten.

       Kostprijs
Het kostgeld wordt forfaitair bepaald op € 280 per maand per intern
(x10 maanden = € 2800).
Met de bepaling van dit forfaitair kostgeld werd rekening gehouden met de schoolvrije dagen, school-
vakanties en dagen waarop het internaat gesloten is.

Dit kostgeld omvat:
• Verwarming, elektriciteit, water van een één- of twee persoonskamer
• Onderhoud van de kamer (1 poetsbeurt/week, kleine herstellingen excl. schadegevallen…)
• Ontbijt, middagmaal, avondmaal, vieruurtje, avondsnack…
• Activiteiten
• Vervoer naar uitstappen
• Internetgebruik

       Huiselijkheid, gezelligheid
In 2015 werd het internaat nog uitgebreid zodat we 
nu een capaciteit hebben van 65 slaapplaatsen. Het 
moderne interieur en de vele ontspanningsmogelijk-
heden worden door de internen erg geapprecieerd. 
Ons internaat floreert dan ook!
Dat de internen niet vroeg moeten opstaan om naar 
school te gaan en dat we een vaste structuur aan-
bieden zijn zeker bijkomende troeven.
Benieuwd? Neem zeker een kijkje op onze site:
www.internaatcampuswemmel.com. 
Interesse? Neem telefonisch contact op of vul het inschrijvingsformulier in dat je kan vinden op de 
website. Wij maken dan zo snel mogelijk een afspraak!

       Studiebegeleiding & persoonlijkheidsvorming
7 Iedere avond, tijdens de studie, controleert de
 opvoeder via hun opvoedersaccount in smart-

school de schoolagenda van de leerlingen;
7 De opvoeder kijkt na of de taken of lessen in orde 

zijn; 
7 Tijdens de studie wordt de leerstof via steek-
 proeven gecontroleerd;
7 De leerlingen studeren in de gezamenlijke studie. 

Bij goede resultaten kunnen ze de toelating
 krijgen om (een gedeelte van) de studie op hun 

eigen kamer te studeren;
7 Alle schoolrapporten worden door het team bekeken en besproken zodat de studiebegeleiding 

per interne bijgestuurd en geoptimaliseerd kan worden;
7 Er zijn computers ter beschikking van de internen voor het maken van hun schoolwerk.

Goede resultaten en een aangename omgeving... dat willen we allemaal!

       Goed om weten 
Een weekverblijf in ons internaat is iets unieks. 
Je verblijf staat synoniem voor groepsgeest, 
teamverband, samenwerking en wederzijds 
respect. Ons internaat is op de eerste plaats een 
thuis vervangende plaats. Wij willen dan ook een 
veilig klimaat scheppen waarin de intern, wat 
ook zijn achtergrond of overtuiging is, zich thuis 
kan voelen.

       Dagindeling
7.30u.  Wekken door het belsignaal
7.50u. - 8.25u.  Verplichte aanwezigheid aan het ontbijtbuffet
8.40u.  Aanvang van de lessen
12.10u. - 12.50u.  Verplicht middagmaal
15.40u. - 16.30u.  Vieruurtje en vrije studie of ontspanning
17u. - 17.45u. Verplichte studie (gezamenlijk)
17.45u.  Avondmaal en ontspanning
19.30u. - 20.30u.  Verplichte studie (gezamenlijk/individueel)
20.30u. - 21.30u. Ontspanning
21.00u.  Iedereen is in het gebouw (uitz. : mits toelating)
 + avondsnack
21.30u.  Leerlingen 1ste graad dienen devices in
 en gaan naar hun kamer
22.00u.  Lichten uit voor de 1ste graad
22.00u.  Leerlingen 2de graad naar hun kamer 
22.30u.  Lichten uit voor de 2de graad
 Leerlingen 3de graad naar hun kamer
 Wifi valt uit
23.00u. Lichten uit voor de 3de graad


