
 

Inschrijving ‘Internaat De Muze’ 

 

1.1. (Her)inschrijvingsformulier 
 

Gegevens van de intern 

Naam + voornaam:   ……………… 

M / V:     ……………… 

Klas:     ……………… 

Geboorteplaats + datum:  ……………… 

Nationaliteit:    ……………… 

Rijksregisternummer:   ……………… 

Klas vorig schooljaar:   ……………… 

Instelling vorig schooljaar:  ……………… 

 

Gegevens van de ouders 

Naam + voornaam vader:  ……………… 

Adres:     ……………… 

Telefoon:    ………………  GSM: ……………… 

 

E-mail :    ……………… 

Geboorteplaats + datum:  ……………… 

 

Naam + voornaam moeder:  ……………… 

Adres:     ……………… 

Telefoon:    ………………  GSM……………… 

E-mail :    ……………… 
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Geboorteplaats + datum:  ……………… 

 

BELANGRIJKE INFO 

Telefoonnummer dringende aangelegenheden: ……………. 

Op naam van: ……………. 

Briefwisseling en communicatie naar: vader/ moeder/ beiden (omcirkel) 

 

Drager van het ouderlijk gezag: vader /moeder/ voogd (omcirkel) 

 

Naam + voornaam voogd:  …………………….. 

Adres:     ………………. 

Telefoon + GSM:   …………….. 

Algemene E-mail voor briefwisseling: ………….. 

 

FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE KOSTGELD 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer: ………………………………………………………………………………………………………… 

Naam + voornaam interne: …………………………………………………………………………………………… 

Datum inschrijving interne: …/…/…. 

Kostgeld: betaling per maand 

De dagprijs per opgestelde dag van het internaat bedraagt 14€  

De kosten die gepaard gaan met eventuele achterstallige kostgelden, zullen aangerekend worden 
conform de procedure ‘inning achterstallige kostgelden’).  

 

Handtekening financieel verantwoordelijke:……………………………………………………………………. 

Datum: …/…/…. 
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SCHOOL (indien verschillend van Kunsthumaniora Brussel) 

Naam van school :   ………………… 

Adres     ………………. 

Telefoon secretariaat   …………….. 

Verantwoordelijke secretariaat  ………………. 

Naam directie :   ………………… 

 

IK VERKLAAR OP EER DAT DEZE VERKLARING OPRECHT EN VOLLEDIG IS.  

Uw zoon/dochter is pas officieel ingeschreven na onderstaande handtekening.  

Datum : 

Handtekening: 

 

Intern     Moeder     Vader 

 

………………   …………………….    …………………… 
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1.2. Medische fiche 
 

Gelieve deze fiche zo correct mogelijk in te vullen. De informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt 
enkel ingezien door de medewerkers van internaat De Muze. 

Gelieve elke aanpassing of verandering in de toekomst onmiddellijk door te geven.  

 

Naam intern: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Contactgegevens: 

 

- verantwoordelijke voor de intern (naam + telefoonnummer + wie te contacteren in geval van 
afwezigheid): …………… 

- huisarts (naam + telefoon):………… 
 

Mag de intern deelnemen aan de volgende activiteiten? 

sport:   ja/neen  

spel:   ja/neen  

zwemmen:  ja/neen  

……………….. 

• Zijn er punten waarmee rekening mee moet gehouden worden? (vlug moe, bedplassen, 
slaapwandelen, gevoelig voor zon,…) 

……………….. 

• Zijn er ziekten te melden? (astma, suikerziekte, ADHD, huidaandoeningen, hooikoorts, epilepsie, 
hartaandoening,…) 

……………….. 

• Is de intern gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen, levensmiddelen of andere 

stoffen? Zo ja, welke? 

………………..  
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• Werd de intern gevaccineerd tegen : 

 Ja Nee Wanneer 

klem (tetanus)    

kinkhoest    

Kinderverlamming 
(polio) 

   

difterie    

mazelen    

bof    

rubella    

 

• Bloedgroep en resusfactor: ……………….. 

 

• Spraak-, gezicht - en gehoorstoornissen:  

……………….. 

• Andere inlichtingen of opmerkingen: 

……………….. 

 

Datum: ……………….. 

 

Handtekening ouders    Handtekening intern  

Naam: ………………..   Naam: ……………….. 
  



 

      6 

1.3. Attesten “toezicht op inname medicatie” 
 

Geachte ouder(s), 
 
In het internaat wordt geen medicatie toegediend. 
De laatste jaren wordt ons steeds meer gevraagd om toe te zien op de inname van medicatie op 
internaat. 
Graag hadden we hierover de volgende afspraken gemaakt: 
 

• wanneer uw dochter/zoon chronisch medicatie moet nemen vragen we u om onderstaand 
attest door de behandelende arts te laten invullen. 

• wanneer uw dochter/zoon tijdelijk medicatie moet nemen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een 
infectie, volstaat een verklaring van de ouders. 

•  het internaatteam kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die uw kind 
ondervindt na het innemen van deze medicatie. 

 
 
Bij twijfels of vragen vanuit het internaat kan het nodig zijn dat we contact opnemen met je huisarts.  
 
 
     met vriendelijke groet 

 David De Decker      
   beheerder 
       

 
 
Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan het internaat 

 
Naam van de intern:  ……………………………………………………… 
 
Naam van de medicatie: ……………………………………………………… 
    ……………………………………………………… 
    ……………………………………………………… 
 
Dosis:     ……………………………………………………… 
 
Wijze van bewaren:     ……………………………………………………… 
 
Mogelijke bijwerkingen:   ……………………………………………………… 
 
Periode van inname:  van .................. tot ……………… (datum) 
 
Wijze van inname:   ……………………………………………………… 
 
Tijdstip van inname op internaat:…………………………………………. 
 
Stempel en handtekening arts    Handtekening ouder(s) 

 
 

 



 

      7 

Verklaring van de ouders, te overhandigen aan het internaat 
 

 
Mijn dochter/zoon moet ten gevolge van een ziekte tijdelijk nog volgende medicatie nemen. 
 
Naam van de intern:   ……………………………………………………… 
 
Naam van de medicatie:  ……………………………………………………… 
     ……………………………………………………… 
     ……………………………………………………… 
 
Dosis:      ……………………………………………………… 
  
Wijze van bewaren:      ……………………………………………………… 
 
Periode van inname:   van .................. tot ……………… (datum) 
 
Wijze van inname:      ……………………………………………………… 
 
Tijdstip van inname op internaat: …………………………………………………… 
 
 
Handtekening ouder(s) 
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1.4. Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal 
 

Beste ouder(s) 

Het kan gebeuren dat het internaat of een tv-ploeg foto’s, video- of televisieopnames van internen 
maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze 
website en we illustreren er onze publicaties mee. Door dit document te ondertekenen, geeft u hiervoor 
toestemming.  

Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen, dan 
geven we daar gevolg aan overeenkomstig de privacywet. 

met vriendelijke groeten 

David De Decker 

Toestemming tot het maken van beeldmateriaal 

 
 

Chrysantenstraat 26, 1020 Laken 

……/……/…… 

 

Ik geef hierbij toestemming aan het internaat om tijdens het schooljaar ……..-…….. vanaf 1 
september ………… beelden van …………………………………………..(naam van de intern) te maken.  

 

Datum       Handtekening ouder(s) 
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Toestemming tot het publiceren van beeldmateriaal 

   
Chyrsantenstraat 26, 1020 Laken 

……/……/…… 

Ouder van ……………………….……..intern van………………………………………….. geeft hierbij toestemming aan 
het internaat om tijdens het schooljaar 2018-2019  vanaf  1 september 2018 beelden/foto’s van 
…………………………………………..(naam van de intern) te publiceren op http://kunsthumaniorabrussel.be/  

Datum       Handtekening ouder(s) 
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1.5. Verklaring van akkoord met het internaatreglement van internaat ‘De 
Muze’ en PPGO! 

 

Ondergetekenden (naam ouder(s))1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

en (naam van de intern), 

………………………………………………………………………………………………… 

 

van school 

………………………………………………………………………………………………… 

 

bevestigen hierbij het internaatreglement voor het schooljaar 2018-2019 en het bijhorend pedagogisch 
project ontvangen te hebben en te ondertekenen voor akkoord.  

 
Te ………………………………………………………………………………………………… 

Op (datum) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekeningen 

De intern          De ouder(s)   
        (NVT indien de intern meerderjarig is)  

                                                             
1 Naam en adres van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of die in rechte of in feite de minderjarige onder hun 
bewaring hebben, of van de intern zelf als hij meerderjarig is. 
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1.6. Plaatsbeschrijving kamer 
 

Kamernummer: …………. 

Naam van de intern die de kamer betrekt: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Volgende beschadigingen worden vastgesteld: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.7. Uitgaansvergunning internaat 
 

Internen vanaf de 2de graad kunnen mits toestemming van hun ouders/voogd de toelating krijgen om 
een gedeelte van hun vrije tijd buitenshuis door te brengen.  

De ouders of voogd dienen telkens via mail de schriftelijke toestemming te geven voor hun minderjarige 
intern. Hierbij worden datum, de naam van de interne, eventuele locatie of activiteit buitenshuis en 
tijdstip van vertrek en terugkomst vermeldt.  

Meerderjarige internen beslissen zelf over de vrije tijd die zij buiten het internaat wensen door te 
brengen. Ze hebben hiervoor geen toestemming van de ouders nodig, maar vragen telkens vooraf de 
toelating aan de opvoeders/beheerder van het internaat. Ze houden zich hierbij aan het sluitingsuur 
(23u) van het internaat. 

Naam + voornaam intern: ……………………………………… 

Schooljaar: ………………..- …………………….. 

Afdeling: Woord / Dans / Muziek / Crea & Mode / Podiumtechnieken / Musical 

Voor bovenvermelde intern verlenen ouders/voogd de volgende toelatingen: 

Toelating Ja Neen 

Filmen/fotograferen buiten school of internaat   

Bezoek aan de bibliotheek   

’s Avonds deelnemen aan extra-murosactiviteiten (bijwonen van 
concerten, optredens, …) zonder begeleiding van de opvoeders. 

  

Als minderjarige intern van het 3e jaar en 4de jaar mag ik het 
internaat verlaten : 

2x van 20u-21 

  

Als minderjarige intern van het 5e en 6e jaar mag ik het internaat 
verlaten : 

2x van 20-22u 

  

Als minderjarige intern van het 5e en 6e jaar mag ik het internaat 
verlaten : 

1x van 20u tot 22u en 1x van 16u20 tot 23u 

  

Als minderjarige intern van het 5e en 6e jaar mag ik het internaat 
verlaten :  

2x van 16u20 tot 23u 

  

 

Eventuele aanvulling van de ouders (bijvoorbeeld wekelijkse sport/repetitie/ ….): 
…………………………………………………………………………………………………………...........................................................  
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1.8. Engagementsverklaring internaat 
 
Dit is een geheel van wederzijdse engagementen die het internaat en je ouders aangaan. Het gaat over 
engagementen in verband met hun aanwezigheid op het oudercontact, jouw voldoende aanwezigheid 
op internaat, jouw individuele begeleiding. Wanneer je ouders het internaatreglement ondertekenen, 
gaan ze ermee akkoord om hier constructief aan mee te werken.  

1e engagement: oudercontact : We organiseren geregeld oudercontacten en ouderfeesten op 
internaat, die we al van bij het begin van het schooljaar aankondigen. We verwachten van je ouders dat 
ze zich engageren om op het oudercontact/ouderfeest aanwezig te zijn. Voor ons is dit immers een 
belangrijk moment om hen te informeren. Kunnen je ouders niet op het oudercontact aanwezig zijn, 
dan engageert ons internaat zich om naar een andere mogelijkheid te zoeken en een oplossing te 
bedenken.  

2e engagement: voldoende aanwezigheid : Je ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat je (tijdig) 
op internaat bent of dat je ons tijdig contacteert als je om één of andere reden niet aanwezig kunt zijn. 
Indien je meerderjarig bent, neem je zelf deze verantwoordelijkheid. 

3e engagement: individuele begeleiding : We engageren ons, om in overleg, met je ouders jouw 
individuele begeleiding uit te tekenen. We zullen je ouders duidelijk informeren over wat het internaat 
aanbiedt en wat het internaat van je verwacht. Wij verwachten dat je ouders ingaan op onze vraag tot 
overleg om actief mee te werken aan de vormen van individuele leerlingbegeleiding die de school/het 
internaat aanbiedt en om de gemaakte afspraken na te leven. We verwachten ook dat je ouders met 
ons contact opnemen als ze vragen hebben of zich zorgen maken over jou en engageren ons ertoe om 
daarover samen in gesprek te gaan.  

4e engagement: engagement ten opzichte van de onderwijstaal : Ons internaat erkent en respecteert 
de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen alles in het werk voor een goede 
communicatie met de ouders. Voor ons is de boodschap belangrijker dan de vorm. Je hebt gekozen voor 
een ingebouwd internaat binnen het Nederlandstalig onderwijs. Ons internaat verwacht dan ook een 
positief engagement tegenover deze onderwijstaal. 

5e engagement: studiebegeleiding : We organiseren op dagelijkse basis studiebegeleiding. We kijken 
samen met jou welke leerstijl je hebt en welke de best passende studiemethode voor jou is.  
Dit vraagt wederzijds engagement, zodanig dat je de handvaten krijgt aangereikt om je eigen leerproces 
in handen te nemen.  
 
 
 
Voor akkoord (datum en handtekening van de ouders): 
 
 
………………………………………………….…………………………………. 
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1.9. Uitschrijving Internaat De Muze  
 

Datum van uitschrijving: 

……/……/…… 

 

Reden van uitschrijving?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handtekening ouders/voogd/meerderjarige interne + datum 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


