
De toegang tot het internaat 1 bevindt zich in 
de Oude Stationstraat 59. Op wandelafstand 
van het station (400 m). 
Internaat 2 bevindt zich in de Ieperstraat 
nummer 32. 

T 051 42 71 91 
internaat.kso@molenland.be 

INSTITUUT SANCTA MARIA 
 

Pensionaatstraat 10 
8755 Ruiselede    
tel. 051 68 94 43    
www.sanctamaria.be 

ASO - TSO - BSO 

SINT-JOZEFSINSTITUUT 
 

Kroonstraat 19   8700 Tielt    
tel. 051 40 03 30   www.sji-tielt.be 

 

TSO - BSO 

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT 
 

Grote Hulststraat 28   8700 Tielt    
tel. 051 40 05 68    
www.vti-tielt.be 

 

TSO - BSO 

HANDELSINST. REGINA PACIS 
 

Patersdreef 5   8700 Tielt    
tel. 051 40 40 17   www.hrp-tielt.be 
 

TSO - BSO 

DE BRON 
 

Hulstplein 32   8700 Tielt    
tel. 051 42 49 00    
www.debrontielt.be 

 

ASO 

Er wordt vervoer voorzien naar het Instituut 
Sancta Maria in Ruiselede.  

Ria Christiaens  
T 051 42 71 91 

internaat.kso@molenland.be  
Ieperstraat 32, 8700 Tielt 

 
 

 
Op afspraak kan je ons een bezoekje brengen. 

LIGGING 

INLICHTINGEN? 

VRIJE BUSO-SCHOOL DE STER  
 

Steenstraat 42   8700 Tielt    
tel. 051 42 75 10   www.buso-tielt.be 
 

Buitengewoon secundair 

www.ksotr.be/internaat 

ST.-JOZEFSINSTITUUT 

DE BRON 

DE STER VTI 

REGINA PACIS 

SANCTA MARIA 

Internaat 1 

Internaat 2 

RUISELEDE 

TIELT 



 Aangename kamers  
met warm en koud water 

 Gezellige leefruimte 

 TV-kamer 

 Modern sanitair 

 georganiseerde sport-, spel- en crea-

activiteiten 

 digitale tv / internet 

 Laptops  
 Voor wie dat wenst, bieden we ook 

studiebegeleiding aan.  

 We creëren een kader waarin de in-

ternaats-verantwoordelijke onder-

steunend werkt om alles vlot, effici-

ënt en tegelijk aangenaam te laten 

verlopen. 

De kostprijs bedraagt 2 700 euro per schooljaar. 

 

In de prijs zijn volgende zaken inbegrepen: 

 ontbijt, middagmaal, vieruurtje en avondmaal 

 verzekering internaat 

 onderhoud van de gemeenschappelijke delen 

 verwarming, elektriciteit en water 

 wekelijkse poetsbeurt van de kamer 

 internet  

 professionele begeleiding 

Wij streven naar een kwaliteits-
vol internaat in gedeelde zorg 

en verantwoordelijkheid met de 

ouder(s), de school en andere 

partners. 

 

Het internaat is een echte ‘tweede 

thuis’, waar de opvoeder de internen 

in hun groei  naar volwassenheid en 

persoonlijke ontplooiing bijstaat.   

 

Vanuit onze christelijke overtuiging willen  

wij de internen begeleiden en opvoeden 
tot liefdevolle en sociale mensen met res-

pect voor elkaar en hun leefwereld.  

 

Een open communicatie met de intern, 

de ouder(s) en de school is van groot belang.  

 

Door een vast dagschema te hanteren bie-

den wij de internen een duidelijke 

structuur aan.  

 

Studiebegeleiding staat 

centraal in onze werking.  

Na het studeren is er uiteraard ook tijd  

en ruimte voor gezonde ontspanning.  

ONZE VISIE 

KOSTPRIJS  

FACILITEITEN 


