Bijlage infobrochure

1. Lessentabellen

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

2de lj A

2de lj B

Godsdienst

2

2

2

Nederlands

4

4

3

Frans

3

3

2

Wiskunde

4

4

3

Engels

1

2

1

Aardrijkskunde

2

1

0

Natuurwetenschappen

2

1

0

Natuur en Ruimte

0

0

1

Geschiedenis

1

2

0

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

1

Techniek

2

2

2

Mens en samenleving

2

0

0

Beeld

1

1

1

Maatschappelijke vorming

0

0

2

ICT

0

1

1

Plus uur

0

1

1

Voeding en Horeca

5

5

10

32

32

32

Vorming

Vak

Totaal:
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 Restaurant en Keuken (A finaliteit)
Vorming

3RK

4RK

5RK

6RK

AV Engels

1

2

2

2

AV Frans

2

2

2

2

AV Duits / AV Frans - keuzevak

0

0

0

1

AV Godsdienst

2

2

2

2

AV Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

AV Maatschappelijke vorming

3

3

0

0

AV Nederlands

3

3

0

0

AV Project Algemene Vakken

0

0

4

4

AV Wiskunde

1

1

0

0

AV Informatica

1

0

0

0

AV Natuurwetenschappen

1

1

0

0

Specifiek

TV Toegepaste economie

0

0

2

2

12

12

16

16

Technische
vakken

PV Praktijk/Stage
keukentechnologie/warenkennis/serveerkunde/
milieu, veiligheid en hygiëne/drankenkennis

5

5

5

5

Totaal:

33

33

35

36

Basisvorming

Vak

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 studiegetuigschrift secundair onderwijs behalen.
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2de en 3de graad Horeca - Hotel (D/A finaliteit)
Vorming

Vak

3HRC

4HRC

5HT

6HT

Basisvorming +

AV Aardrijkskunde

1

1

0

0

complementair

AV Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen

0

0

1

1

AV Engels

2

2

3

3

AV Frans

2

2

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

1

0

0

AV Nederlands

4

4

3

3

AV Spaans

0

0

0

2

AV Informatica

1

0

0

0

AV Wiskunde

3

3

2

2

M - AV

1

0

0

0

Vak gerelateerde technische vorming

1

2

0

0

TV Toegepaste economie

0

2

2

2

TV Keuken

0

0

2

2

TV Service

0

0

2

1

TV Hotelorganisatie

0

0

1

1

TV Veiligheid en Hygiëne

1

1

0

0

PV Praktijk/Stage

10

10

10

10

33

33

35

35

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 behalen.
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Specialisatie 7de jaar duaal hotelreceptionist
Vorming

Vak
AV Engels

2

AV Frans

2

AV Duits

2

AV Godsdienst

2

AV LO

2

PAV

2

Onthaal- en hotelorganisatie

4

Werkplekleren (uren 60 minuten)

22
Totaal:

38

Opmerkingen:
Les op dinsdag en woensdag
Werkplekleren kan op maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag

De leerlingen kunnen in het 7de jaar een diploma secundair onderwijs behalen.

4

Specialisatie 7de jaar Wijn- en Drankenkennis
Vorming

Vak
AV Bedrijfspsychologie

1

Basisvorming +

AV Duits

2

complementair

AV Engels

2

AV Frans

2

AV Godsdienst

2

AV Lichamelijke opvoeding

2

AV Project Algemene Vakken

4

AV Spaans

2

TV Kostencalculatie en menu-engineering

2

TV Toegepaste wetenschappen

1

TV Drankenkennis

2

TV Degustatietechnieken

1

TV Franse wijnen

3

TV Wereldwijnen

2

PV Praktijk/Seminarie/Stage

7

Specifiek

Totaal:

35

Opmerkingen:
Stage:
Werkplekleren:

8 weken
3 weken

De leerlingen kunnen in het 7de jaar een diploma secundair onderwijs behalen. Leerlingen die
al een diploma hebben krijgen een studiegetuigschrift. Met een diploma van secundair
onderwijs heb je ook recht op vrijstelling voor de vakken PAV, Godsdienst en LO.
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Specialisatie 7de jaar Wereldgastronomie
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 Keukentechnologie

2

TV Kostencalculatie en menu-engineering

2

TV Voedingswetenschappen

1

PV Praktijk/Seminarie/Stage

17

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 Specialiteitenrestaurant
Vorming

Vak

Basisvorming

AV Spaans

2

Specifiek

TV Kostencalculatie en menu-engineering

2

TV Keukentechnologie

2

TV Voedingswetenschappen

2

TV Voedselveiligheid

1

TV Management en Marketing

2

TV F&B

1

PV Praktijk/Seminarie/Stage

17

PV Project

2
Totaal:

31

Opmerkingen:
Stage:
Werkplekleren:

8 weken
3 weken

De leerlingen behalen een studiegetuigschrift.
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Se-n-Se: hospitality management in 1 jaar
Vorming

Vak

Basisvorming +

AV Duits

2

complementair

AV Engels

2

AV Frans

2

AV Nederlands

2

AV Spaans

2

Economie

2

Marketing

2

Food & Beverage

2

General Management

2

Human Resources Management

2

Innovatie, Creativiteit en duurzaamheid

2

Life Style, EHBO en veiligheid

2

Housekeeping

2

Front Office

2

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, en middagmaal op woensdag. De andere middagmalen worden
in het Sint-Bernarduscollege afgerekend.
€ 3051
extern € 270, voor de middagmalen
Praktijkkleding (2 polo’s en bavetschort): € 51
2. Kosten voor boeken en kopieën worden in het Sint Bernarduscollege afgerekend

2de leerjaar A
1. Internaat: inclusief het ontbijt, het avondmaal en middagmaal op woensdag. De andere middagmalen worden
in het Sint-Bernarduscollege afgerekend.
€ 3051
extern € 270, voor de middagmalen
Praktijkkleding (2 polo’s en bavetschort): € 51
2. Kosten voor boeken en kopieën worden in het Sint Bernarduscollege afgerekend
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2.2 Voor een nieuwe leerling 2de graad Horeca – D/A finaliteit
3de jaar Horeca – D/A finaliteit (3HT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Internaat: inclusief alle maaltijden en overnachtingen
Kopieën en administratieve kosten
Diverse (turn t-shirt, kaart locker, kern thermometer…)
School- en internaatsuitstappen, toneel, lezingen
Boeken (firma Iddink)
Schooluniform (firma Belize)
Keukenuniform en bistroschort (firma Destrooper)
Schoolsweater
Veiligheidsschoenen (firma Delmo)
Totaal

€ 3357 (extern € 1527)
€ 100
€ 50
€ 147
€ 305
€ 360
€ 220
€ 57
€ 55
€ 4651

4de jaar Horeca – D/A finaliteit (4HT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Internaat: inclusief alle maaltijden en overnachtingen
Kopieën en administratieve kosten
Diverse (turn t-shirt, kaart locker, kern thermometer,…)
Schooluitstappen
Boeken (firma Iddink)
Schooluniform (firma Belize)
Keukenuniform en bistroschort (firma Destrooper)
Schoolsweater
Veiligheidsschoenen (firma Delmo)
Messenset (firma Zwilling)
Totaal

€ 3006 (extern € 1377)
€ 100
€ 50
€ 70
€ 413
€ 360
€ 220
€ 57
€ 55
€ 215
€ 4546

Op de eerste factuur wordt er voor de internen een waarborg aangerekend van 250 euro en voor de externen 125 euro. Deze waarborg wordt
op het einde van het schooljaar terugbetaald indien er geen schade is en de sleutel terug wordt afgegeven.
De kosten voor school en internaat worden gefactureerd in september, december en maart. In juni wordt de 4e factuur met de afrekening
opgestuurd. Maandelijks een vast bedrag betalen kan na afspraak met de dienst boekhouding. Alle andere kosten worden rechtstreeks aan
de firma’s betaald.
.
De prijzen vermeld bij kopieën, diverse en schooluitstappen 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.
10.

Internaat: inclusief alle maaltijden en overnachtingen
Kopieën en administratieve kosten
Diverse (turn t-shirt, kaart locker, kern thermometer,...)
Schooluitstappen
Boeken en rekenmachine (firma Iddink)
Schooluniform (firma Belize)
Keuken- en service uniform (firma Destrooper)
Schoolsweater
Veiligheidsschoenen (firma Delmo)
Messenset (firma Zwilling)
Totaal

€ 3006 (extern € 1377)
€ 115
€ 50
€ 70
€ 577
€ 370
€ 312
€ 57
€ 55
€ 215
€ 4827

Studiereis naar Parijs: € 250

6de jaar TSO Hotel (6HT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Internaat: inclusief alle maaltijden en overnachtingen
Kopieën en administratieve kosten
Diverse (turn t-shirt, kaart locker, kern thermometer…)
Schooluitstappen
Boeken (firma Iddink)
Schooluniform (firma Belize)
Keuken- en service uniform (firma Destrooper)
Schoolsweater
Veiligheidsschoenen (firma Delmo)
Messenset (firma Zwilling)
Totaal

€ 3006 (extern € 1377)
€ 135
€ 50
€ 43
€ 397
€ 370
€ 312
€ 57
€ 55
€ 215
€ 4640

Wijnreis: € 375
Examen en boek WSET niveau 1: € 140

Op de eerste factuur wordt er voor de internen een waarborg aangerekend van 250 euro en voor de externen 125 euro. Deze waarborg wordt
op het einde van het schooljaar terugbetaald indien er geen schade is en de sleutel terug wordt afgegeven.
De kosten voor school en internaat worden gefactureerd in september, december en maart. In juni wordt de 4 e factuur met de afrekening
opgestuurd. Maandelijks een vast bedrag betalen kan na afspraak met de dienst boekhouding. Alle andere kosten worden rechtstreeks aan
de firma’s betaald.
.
De prijzen vermeld bij kopieën, diverse en schooluitstappen zijn richtprijzen.
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2.4 Voor een nieuwe leerling 2de graad Restaurant en Keuken – A finaliteit
3de jaar Restaurant en Keuken – A finaliteit (3RK)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Internaat: inclusief alle maaltijden en overnachtingen
Kopieën en administratieve kosten
Diverse (turn t-shirt, kaart locker, kern thermometer…)
Schooluitstappen
Boeken (firma Iddink)
Schooluniform (firma Belize)
Keuken en bistroschort (firma Destrooper)
Schoolsweater
Veiligheidsschoenen (firma Delmo)
Totaal

€ 3357 (extern € 1527)
€ 100
€ 50
€ 160
€ 153
€ 360
€ 220
€ 57
€ 55
€ 4512

4de jaar Restaurant en Keuken – A finaliteit (4RK)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Internaat: inclusief alle maaltijden en overnachtingen
Kopieën en administratieve kosten
Diverse (turn t-shirt, kaart locker, kern thermometer,…)
Schooluitstappen
Boeken (firma Iddink)
Schooluniform (firma Belize)
Keuken en bistroschort (firma Destrooper)
Schoolsweater
Veiligheidsschoenen (firma Delmo)
Messenset (firma Zwilling)
Totaal

€ 3006 (extern € 1377)
€ 125
€ 50
€ 165
€ 145
€ 360
€ 220
€ 57
€ 55
€ 215
€ 4398

Op de eerste factuur wordt er voor de internen een waarborg aangerekend van 250 euro en voor de externen 125 euro. Deze waar borg wordt
op het einde van het schooljaar terugbetaald indien er geen schade is en de sleutel terug wordt afgegeven.
De kosten voor school en internaat worden gefactureerd in september, december en maart. In juni wordt de 4 e factuur met de afrekening
opgestuurd. Maandelijks een vast bedrag betalen kan na afspraak met de dienst boekhouding. Alle andere kosten worden rechtstreeks aan
de firma’s betaald.
.
De prijzen vermeld bij kopieën, diverse en schooluitstappen 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.
10.

Internaat: inclusief alle maaltijden en overnachtingen
Kopieën en administratieve kosten
Diverse (turn t-shirt, kaart locker, kern thermometer…)
Schooluitstappen
Boeken (firma Iddink)
Schooluniform (firma Belize)
Keuken- en service uniform (firma Destrooper)
Schoolsweater
Veiligheidsschoenen (firma Delmo)
Messenset (firma Zwilling)
Totaal

€ 3006 (extern € 1377)
€ 120
€ 50
€ 71
€ 270
€ 370
€ 312
€ 57
€ 55
€ 215
€ 4526

Studiereis naar Parijs: € 250

6de jaar BSO Restaurant en Keuken (6RK)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Internaat: inclusief alle maaltijden en overnachtingen
Kopieën en administratieve kosten
Diverse (turn t-shirt, kaart locker, kern thermometer…)
Schooluitstappen
Boeken (firma Iddink)
Schooluniform (firma Belize)
Keuken- en serviceuniform (firma Destrooper)
Schoolsweater
Veiligheidsschoenen (firma Delmo)
Messenset (firma Zwilling)
Totaal

€ 3006 (extern € 1377)
€ 110
€ 50
€ 75
€ 303
€ 370
€ 312
€ 57
€ 55
€ 215
€ 4553

Studiereis Bourgogne: € 340
Examen en boek WSET niveau 1: € 140

Op de eerste factuur wordt er voor de internen een waarborg aangerekend van 250 euro en voor de externen 125 euro. Deze waarborg wordt
op het einde van het schooljaar terugbetaald indien er geen schade is en de sleutel terug wordt afgegeven.
De kosten voor school en internaat worden gefactureerd in september, december en maart. In juni wordt de 4e factuur met de afrekening
opgestuurd. Maandelijks een vast bedrag betalen kan na afspraak met de dienst boekhouding. Alle andere kosten worden rechtstreeks aan
de firma’s betaald.
.
De prijzen vermeld bij kopieën, diverse en schooluitstappen zijn richtprijzen.
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2.6 Voor een nieuwe leerling 7de specialisatiejaar
Specialisatie 7de jaar Wijn- en Drankenkennis
1. Internaat : inclusief alle maaltijden en overnachtingen
(extern € 1203)
2. Kopieën en administratieve kosten
3. Degustaties en uitstappen
4. Boeken (firma Iddink)
5. Praktijkkledij (das en sommelierschort)
6. Das van de school
Totaal :

€ 2625
€ 85
€ 190
€ 152
€ 64
€ 15
€ 3131

Wijnreizen: € 1800
Examen en boek WSET niveau 1: € 140
Examen en boek WSET niveau 2: € 224
Specialisatie 7de jaar Wereldgastronomie / Specialiteitenrestaurant
1. Internaat : inclusief alle maaltijden en overnachtingen
(extern € 1332)
2. Kopieën en administratieve kosten
3. Werkplekleren Valencia-Barcelona
(extern € 430)
4. Uitstappen en degustaties
5. Boeken (firma Iddink)
6. Das van de school
7. Praktijkkledij (halsdoek, keukenbroek, keukenjassen,
zwarte keukenvoorbindschorten, koksmutsen en
keukenhanddoeken)
Totaal :
Studiereis New York: € 1900

€ 2904
€ 100
€ 300
€ 190
€ 33
€ 15
€ 166

€ 3708

Specialisatie 7de jaar duaal Hotelreceptionist
1. Internaat : inclusief alle maaltijden en overnachtingen € 1566
(extern € 717)
2. Uitstappen
€ 40
3. Kopieën en administratieve kosten
€ 75
4. Boeken (firma Iddink)
€ 70
5. Das van de school
€ 15
Totaal : € 1766
Studiereis New York: € 1900
Studiereis Parijs: € 225
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Se-n-Se: éénjarige opleiding hotelmanagement
1. Internaat : inclusief alle maaltijden en overnachtingen € 1818
(extern € 834)
2. Uitstappen
€ 200
3. Kopieën en administratieve kosten
€ 105
4. Das van de school
€ 15
Totaal :

€ 2138

Studiereis New York: € 1900
Studiereis London: € 280
Studiereis Parijs: € 225

Op de eerste factuur wordt er voor de internen een waarborg aangerekend van 250 euro en voor de externen 125 euro. Deze waarbor g wordt
op het einde van het schooljaar terugbetaald indien er geen schade is en de sleutel terug wordt afgegeven.
De kosten voor school en internaat worden gefactureerd in september, december en maart. In juni wordt de 4 e factuur met de afrekening
opgestuurd. Maandelijks een vast bedrag betalen kan na afspraak met de dienst boekhouding. Alle andere kosten worden rechtstreeks aan
de firma’s betaald.
.
De prijzen vermeld bij kopieën, diverse en schooluitstappen 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 een polo (€ 27) en bavetschort (€ 15) nodig om de lessen voeding te
volgen. Dit valt aan te kopen bij de firma Destrooper.

3.2 Voor leerlingen uit de 2de graad
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
Broek
Wit hemd/bloes met magenta kraag
Das van de school
In optie: rok voor de meisjes
In optie: lichtblauwe polo

Jongens
€ 156
€ 77
€ 38
€ 15
€ 36

Meisjes
€ 125
€ 67
€ 44
€ 15
€ 70
€ 36

Zwarte sokken/effen huidkleurige nylonkousen
Zwarte leren stadsschoenen
Zwarte pull met V-hals
Zwarte riem
Meisjes:
Zwarte, lederen, gesloten, klassieke schoenen met lage hak.
Effen huidkleurige nylons of kniekousen.
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
Das
Zwarte sokken
Zwarte leren stadschoenen
Restaurantkiel wit
Zwarte bistroschort
2 witte servetten
2 zaalhanddoeken
Horecatex wonderdoek

€ 39,50
€ 28,95
€ 4,75 x 2
€ 3,8 x 2
€ 7,95

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
Firma Destrooper

€ 6,00
€ 35,60
€ 39,50
€ 12,5 x 2
€ 12.5
€ 4,00 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

Messenset (niet voor derdes)
Aan te kopen via www.zwillingmessen.be – volledige set kost 195 euro

Veiligheidsschoenen
Aan te kopen via Delmonew Noorwegenstraat 29 D, 9940 Evergem 09 253 49 57 info@delmonew.be
kostprijs 55 euro
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3.3 Voor leerlingen uit de 3de graad
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
Broek
Wit hemd/bloes met magenta kraag
Das van de school
Bordeaux strik
In optie: rok voor de meisjes
In optie: lichtblauwe polo

Jongens
€ 156
€ 77
€ 38
€ 15
€7
€ 36

Meisjes
€ 125
€ 67
€ 44
€ 15
€ 70
€ 36

Zwarte sokken/effen huidkleurige nylonkousen
Zwarte leren stadsschoenen
Zwarte pull met V-hals
Zwarte riem

Meisjes:
Zwarte, lederen, gesloten, klassieke schoenen met lage hak.
Effen huidkleurige nylons of kniekousen .
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 witte blazer met logo (jongens)
Zwarte vest (meisjes)
Effen huidkleurige nylons (of kniekousen)
Restaurantkiel met logo
2 witte servetten
2 zaalhanddoeken
Horecatex wonderdoek
Bordeaux sommelierschort

€ 7,00
€ 86,50
€ 87.90
(meisjes)
€ 39,50
€ 4,75 x 2
€ 3,85 x 2
€ 7,95
€ 25,95

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, zelf aan te kopen
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper
Firma Destrooper

€ 7,20
€ 35,60
€ 39,50
€ 12,50 x 2
€ 12,5
€4x2

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

Messenset (niet voor derdes)
Aan te kopen via www.zwillingmessen.be – volledige set kost 215 euro

Veiligheidsschoenen
Aan te kopen via Delmonew Noorwegenstraat 29 D, 9940 Evergem 09 253 49 57 info@delmonew.be
kostprijs 55 euro

19

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 wordt 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
Zwarte sokken/effen huidkleurige nylonkousen
Lederen stadsschoenen
Zwarte pull met V-hals
Zwarte riem

€ 15

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
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 7WG & 7SR
Halsdoek wit
Keukenbroek
2 Keukenjassen
2 zwarte keukenvoorbindschorten
5 koksmutsen in vlies
2 Keukenhanddoeken

€6
€ 35,60
€ 39,50 x 2
€ 12,5 x 2
€ 12,5
€4x2

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

7 DR
Zwarte klassieke stadsbroek
Groene das van de school
Sommelierschort

€ 21
€ 24

zelf aan te kopen
Firma Destrooper
Firma Destrooper

7 HO en Se-n-Se
De voorgeschreven stadskledij wordt tijdens de praktijk en bedrijfsbezoeken gedragen.
20

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 1 ste 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.
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.
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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 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
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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 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

4.7 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
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4.8 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 voorbereid 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. 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. 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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6. Vervoer van en naar de school
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

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.
Reizen met de trein is het meest voordelig met een student multi abonnement van de NMBS. Deze kaart
moet je aanvragen in een Belgisch station. Voor leerlingen onder de 18 jaar kan deze kaart worden
aangevraagd zonder schoolattest, breng wel je identiteitskaart mee naar het station. Leerlingen ouder
dan 18 jaar hebben een schoolattest nodig dat je kan krijgen op het schoolsecretariaat.
Voor de verplaatsingen met de bus kan je best werken met de app van de Lijn. Meer informatie via de
website: www.delijn.be

7. Moeilijkheden bij betaling en eventuele tegemoetkomingen
Indien men problemen zou ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kan men steeds
contact opnemen met de directeur of de leerlingenbegeleidster. We zoeken dan samen, in overleg, naar
een oplossing. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van
betalen. Wij verzekeren uiteraard een discrete behandeling van uw vraag.
Voor veel ouders betekent het begin van het schooljaar een flinke hap uit het budget. Een aantal steden
en gemeenten steken een handje toe door middel van onderwijscheques, korting op Buzzy pas voor de
Lijn of korting op het abonnement voor de trein.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 moet men geen aanvraag meer doen voor een studietoelage in het
secundair onderwijs. Dit wordt automatisch toegekend via het Groeipakket, ook de verhoging voor
internaat wordt automatisch toegekend. Meer informatie kunt u vinden op www.groeipakket.be
Nederlanders kunnen studiefinanciering krijgen bij DUO vanaf de leeftijd van 18 jaar.
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