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Infobrochure internaat

Veel leren voluit leven

Veel leren
Voluit leven
Het internaat van het Sint-Franciscuscollege,
dat is veel leren en voluit leven.

Het Sint-Franciscuscollege begeleidt leerlingen nauwgezet,
zodat ze zorgvuldig en regelmatig studeren.

Binnen onze leefgemeenschap groei je als mens en als student, in
het gezelschap van spontane en positief ingestelde leeftijdsgenoten.
Hier bloei je open en sluit je vriendschappen voor het leven. In
het SFC-internaat voel je je thuis en geborgen. Openhartig leven
en ontspannen, met wederzijds respect voor elkaar, dat is de
boodschap.

Deze studiebegeleiding - georganiseerd per graad en op maat van
elk kind - is één van de belangrijkste troeven van ons internaat:
• Leerlingen van de eerste graad (1ste en 2de jaar) studeren samen
in een studiezaal. Naast het instuderen van de leerstof trekken
we ook tijd uit om te ‘leren leren’ (structuur, planning, orde en
netheid).
• In de tweede graad bouwen we hierop verder. Derdejaars studeren
nog één uur in een studiezaal, onder begeleiding.
• Leerlingen van het vierde, vijfde en zesde jaar studeren (zelfstandig)
op hun kamer of, als ze dat zelf willen, in de studiezaal. Als de schoolresultaten niet goed zijn, kan dit verplicht worden.

Ons internaat biedt een vaste structuur én schenkt voldoende ademruimte. Elke dag is een nieuw avontuur:
15u45 ontspanning met vieruurtje
16u45 boekentas leegmaken en opruimen
16u55 studie
17u55 eten
18u50 studie
20u00 ontspanning
20u45 douchen / tv-kijken
21u30 bedtijd voor de eerste graad
22u00 bedtijd voor de tweede graad
22u30 bedtijd voor de derde graad
N.B. Op woensdag organiseert het internaat uiteenlopende
activiteiten, om de namiddag leuk en leerrijk in te vullen.

De omkadering is tiptop, zodat elke leerling in de beste omstandigheden kan studeren:
• Elke interne student krijgt een eigen laptop. In de studiezalen staan
ook pc’s, die je voor schoolwerk kan raadplegen.
• Via SKORE (een online puntenboekje) volgen we de schoolresultaten op de voet, zodat we snel kunnen inspelen op de noden van
de leerling.
• Via het digitaal leerplatform Smartschool heb je een rechtstreekse
lijn met elke leerkracht. Ook de ouders blijven via dit forum (per
mail) voortdurend op de hoogte van de vooruitgang van hun kind.

