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Algemeen reglement
 

Een CLIPstage is zeker niet schools opgevat. Dit neemt echter niet weg dat, voor de  
goede gang van zaken, een aantal regels gelden.
 

Frans/Engels
 

Als deelnemer verbind je je ertoe voortdurend inspanningen te leveren om Frans/Engels 
te spreken. Dit is absoluut de enige manier om op korte tijd tot goede resultaten te ko-
men. De monitoren zullen je helpen en erop toezien dat dit ook werkelijk gebeurt. 
Indien je je niet aan de taalbadregel houdt, wordt er telefonisch contact opgenomen 
met de ouders. Dit kan reeds vanaf de eerste dag.
 

Concreet betekent dit dat je 3 maal een negatieve opmerking gekregen hebt met be-
trekking tot het flagrant spreken van het Nederlands. Het gaat niet om woorden, maar 
om volledige zinnen zonder ook maar enige inspanning aangaande de vreemde taal. Er 
worden uiteraard ook positieve opmerkingen gegeven waardoor de balans in evenwicht 
kan komen. Het spreekt voor zich dat de CLIP-monitoren de beste (taal)animatie prob-
eren te serveren om iedereen op een positieve manier tot het taalproject te betrekken.
 

Het telefonisch contact met de ouders dient om het doel van de stage in herinnering te 
brengen en de autoriteit van het team te ondersteunen.  

Vanaf de tweede dag kan je naast dit telefonisch contact ook geschrapt worden van de 
volgende topactiviteit. Indien dit zonder gevolg blijft na 3 telefonische gesprekken met 
de ouders, betekent dit het einde van het taalkamp. Hiervoor kan geen enkele terug-
betaling gevorderd worden. Als een terugreis onmogelijk blijkt, wordt er -in overleg 
met de ouders- een alternatief programma voorzien. Voor alle duidelijkheid, dit gebeurt 
uiterst zelden!

 
Sessie-deelname
 

Als cursist neem je deel aan alle sessies.

 
Koppels
 

Een CLIP-stage is een groepsevenement. Vroegere ervaringen hebben uitgewezen dat 
koppels nadelig zijn voor de groepsvorming. Eventuele koppels worden dan ook aange-
maand de grootste discretie aan de dag te leggen.
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Tabak en alcohol
 

Er mag enkel gerookt worden vanaf 17 jaar en indien je een schriftelijke toestemming 
van de ouders kan voorleggen. Enkel de inschrijving (of in extremis een telefonische  
bevestiging van de ouders bij de aanvang van het kamp) geeft hierover uitsluitsel. Een 
briefje geldt dus niet. In het gebouw of tijdens de activiteiten is het overigens verboden 
te roken. Er wordt gerookt tijdens speciale momenten in aanwezigheid van de be-
geleiding.
 
Het is verboden alcoholische dranken “binnen te smokkelen”. Zij zullen door de kamp-
leiding afgenomen worden en bij afloop van het kamp aan de ouders overhandigd.

 
Richtlijnen van de begeleiders
 

Je dient je in het algemeen te houden aan de richtlijnen van de begeleiders. Het betreft 
hier hoofdzakelijk het volgen van de kampplanning, het eerbiedigen van de nachtrust en 
het helpen bij sommige huishoudelijke taken.
 

In uitzonderlijke gevallen kan echter de onmiddellijke stopzetting van het kamp nodig 
zijn waarbij de terugreis dient te gebeuren op eigen kost . We denken hierbij aan diefstal, 
druggebruik, geweldpleging t.o.v. deelnemers of monitoren, vandalisme, kortom situaties 
die het normale verdere verloop van het kamp onmogelijk maken.
 

Gsm
 

Het gebruik van een GSM is enkel toegelaten op de plaats en tijdens de momenten die 
door de kampleiding opgegeven worden. Bij misbruik kan een GSM tijdelijk afgenomen 
worden.

Voor akkoord,

De cursist, naam en handtekening
 

De ouders


