SECUNDAIR ONDERWIJS +16 TOELATINGSVERKLARING
(deze toelatingsverklaring wordt ter plaatse en onder begeleiding van een personeelslid
ingevuld en afgegeven)
Ondergetekende, .............................................................................................................................
verwantschap : .................................................................................................................................
van : .................................................................................................................................................
verklaart / geeft de toelating om:


Altijd op ZONDAG / MAANDAG binnen te komen

Uitzonderingen hierop dienen op voorhand gemeld te worden.


Met het weekend zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid naar huis te gaan.

JA / NEEN


Met het weekend zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid naar huis te gaan na
telefonisch / elektronisch bericht van de ouders aan een personeelslid van het internaat.

JA / NEEN


het middageten op verantwoordelijkheid van de ouders het internaat verlaten, op
woensdag tot 17.30u.
VOOR

JA / NEEN



het middageten op verantwoordelijkheid van de ouders het internaat verlaten, op
woensdag tot 17.30u.
NA

JA / NEEN

 Op volgende dagen het internaat te verlaten om deel te nemen aan volgende activiteit:
.....................................................................................................................................................
dagen en uren (maximum 2x per week): ...................................................................................
.....................................................................................................................................................
naam en adres van de vereniging: .............................................................................................
.....................................................................................................................................................

 Met de fiets naar school te gaan.
JA / NEEN

 Na toestemming van de opvoedster of opvoeder met dienst, zelfstandig en op
verantwoordelijkheid van de ouders het internaat voor bepaalde en beperkte tijd te verlaten
voor dringende en/of schoolgebonden boodschappen.
JA / NEEN

 Deel te nemen aan het individuele gedeelte van een groepsactiviteit buiten het internaat.
(deze toelating kan gebruikt worden bij bioscoopbezoek met keuze uit meerdere films, vrij
gedeelte van een groepswandeling, …).
JA / NEEN

 Te roken op de daarvoor voorziene plaats.
JA/ NEEN

Ondergetekende neemt er kennis van dat

 alle verplaatsingen (te voet, met het openbaar vervoer of met een door de school
georganiseerde ophaaldienst) tussen het internaat en de school, zelfstandig en op eigen
verantwoordelijkheid gebeuren;

 een gegeven toelating door de instelling kan ingetrokken worden in geval van misbruik van
de toegestane vrijheid, storend gedrag of ondermaatse schoolresultaten;

 opvoeders en directie ten allen tijde het internetgebruik (surfen, chatten, E-mail) door de
internen kunnen controleren en bij misbruik verbieden.

deze toelatingsverklaring is geldig over de schooljaren heen
Datum ................................................Handtekening .......................................................................

