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Geachte ouders 

 

 

 

Hartelijk dank voor het vertrouwen in onze school en het internaat van het Sint-

Jozefcollege.  

Bij inschrijving ontvangt u per e-mail een uitnodiging tot betaling van de reservatiekost 

van 200 EUR. Uw inschrijving is definitief zodra we deze betaling hebben ontvangen. 

Deze reservatiekost zal als voorschot in mindering worden gebracht vóór de 

kerstvakantie, maar zal niet worden terugbetaald bij een eventuele annulatie van de 

inschrijving of bij het vroegtijdig verlaten van het internaat. 

We kijken met u uit naar een boeiend en uitdagend internaatsjaar. 

Op de ommezijde vindt u een overzicht van het internaatsgeld. 

Met vriendelijke groeten 

 

Ph. Brinckman 

prefect@sjt.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Internaatsgeld schooljaar 2022-2023 

 

 

Het internaatsgeld voor schooljaar 2022-2023 bedraagt 3 467 euro.  

 

In het internaatsgeld is inbegrepen: het verblijf, de maaltijden, de pedagogische 

begeleiding en de permanentie tijdens de nacht. Bijkomende onkosten (zoals bepaalde 

sportactiviteiten, trainingen en (culturele) uitstappen) worden via een periodieke factuur 

aan de ouders bezorgd. 

 

De aanrekening van het internaatsgeld gebeurt op 5 momenten: 

 

Periode % van het totaal 

bij inschrijving/reservatie 200 euro 

eind oktober 24 % 

voor de kerstvakantie 

 

18 % 

200 euro terug 

voor de paasvakantie 30 % 

einde van het schooljaar 28 % 

Het percentage kan licht wijzigen per schooljaar, aangezien de data van de vakantiedagen en 
pedagogische studiedagen elk jaar wijzigen. 

 

Volgende kortingen worden voorzien: 

 

Voor wie? Korting per jaar Periode 

Meerdere kinderen binnen het gezin op 

internaat (vanaf 2de kind) 

150 euro 1ste trim: 65 euro 

2de trim: 45 euro 

3de trim: 40 euro 

Beursgerechtigden  

• Beursgerechtigden moeten dit met 

een officieel document kunnen staven 

• Deze tussenkomst is geen wettelijke 

verplichting, maar een keuze van het 

internaat. 

Afhankelijk van het 

toegekend bedrag 

door de Vlaamse 

overheid 

3de trim 

Kortingen door langdurige afwezigheid  

• Medische reden: afwezigheid wordt 

gestaafd door een medisch attest 

• Overmacht of andere redenen: geen 

korting, tenzij dit een keuze van het 

internaat is. 

Afhankelijk van 

reden 

Afhankelijk 

 

 

 

 


