
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamer 

Wij beschikken over 49 individuele 

kamers voorzien van meubilair. Elke 

kamer heeft een douche, toilet en 

wastafel. Tegen waarborg krijgt elke 

student een sleutel van zijn/haar 

kamer. Er geldt een algemeen 

rookverbod in het gebouw. 

Keuken en maaltijden 

In het internaat is er ontbijt en 

avondmaal voorzien. Voor het 

middagmaal maakt iedere student ’s 

morgens een lunchpakket klaar. ’s 

Avonds om 18u wordt er een warme 

maaltijd voorzien die ons geleverd 

wordt door cateringbedrijf Delimeal. 

Om 20u15 krijgen de studenten nog 

een versnapering. 
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Betalingen 

In de dagprijs (€16) is alles inbegrepen. 
Maandelijks betaalt u het bedrag dat 
overeenstemt met het aantal 
schooldagen van de betreffende maand. 
Bij het binnenkomen op zondag wordt €5 
aangerekend per zondag dat de student 
aanwezig is. 

Bij definitieve inschrijving wordt 1-malig 
een waarborg van €140 voor de kamer 
gevraagd + €25 administratiekosten per 
schooljaar + €80 provisie. 

Inschrijvingen en inlichtingen 

Inlichtingen zijn dagelijks te bekomen. 
Het internaat kan tijdens de schooldagen 
bezocht worden na afspraak.           

Ook de eerste week van juli en de laatste 
twee weken van augustus.  

Meebrengen : de identiteitskaart, IBAN 
nummer, BIC code en benaming van de 
post- of bankrekening ouder(s). 

Contactgegevens 

Internaat Ter Linden 
Sint-Amandstraat 64-66, 9000 Gent 
Tel. 09/225 60 70    
Email : 
kim.ghyselinck@scholengroep.gent 
Website: www.internaatterlinden.be 
IBAN : BE86 0013 6134 1850 
BIC : GEBABEBB 

 

 

           Waar pubers zich thuis voelen!  

 

http://www.internaatterlinden.be/


 

 

Openingsuren 

Wij zijn open vanaf zondagavond. Tussen 
20u en 21u30 kunnen de internen 
binnenkomen. Op vrijdag sluiten wij om 
17u30. 

 

Als internaat trachten we in eerste 

instantie een thuisvervangende functie na 

te streven. Wij trachten dan ook een 

klimaat te scheppen waar elke student, 

ongeacht de achtergrond of overtuiging, 

zich thuis kan voelen. Huiselijkheid, 

soepelheid en gezelligheid zijn onze 

sterkste troeven. Ons internaat is een 

leefgemeenschap waar waarden zoals 

solidariteit, openheid, begrip, houding, 

netheid en respect centraal staan. De 

taak van onze opvoeders is in de eerste 

plaats de internen begeleiden in het leren 

omgaan met anderen, met andere 

meningen, culturen, ervaringen en met 

ieders manier van zijn. 

Om onze doelstellingen te realiseren is 

het nodig enkele afspraken te maken en 

regels op te stellen, deze zijn opgenomen 

in ‘de leefregels’. Deze hebben als doel 

het functioneren en samenleven in groep 

mogelijk te maken. Een goede 

communicatie met onze internen en hun 

ouder(s) vinden wij erg belangrijk. 

 

 

Studie 

Verplichte studie voor iedereen van 18u45 tot 

20u15, elk op zijn/haar eigen kamer. Voor 

studenten muziek is een pianolokaal + leeg 

lokaal voorzien. Studenten dans kunnen 

terecht in een ruimte voorzien van spiegels.  

 

Verlaten van het internaat 

Volgens toelating van de ouders, iedere dag 

na schooltijd tot aan het avondmaal. Vanaf 16 

jaar kan er een toelating gegeven worden van 

20u15 tot 22u30. Bezoek ontvangen kan enkel 

op het gelijkvloers. Er zijn twee TV- zithoeken 

en een ruime keuze aan gezelschapsspellen, 

airhockey, tafeltennis, en tafelvoetbal. In de 

living staan twee vaste computers met 

internet, er is ook  wifi op alle kamers tot 23u. 

 

Internaat Ter Linden 


