Onze troeven
 Aandacht voor welbevinden en betrokkenheid
 Een rustige en groene omgeving
 Moderne en ruime lokalen
 Een professionele leerlingbegeleiding

king
 Aangepaste leerinhouden
 Een multidisciplinair team van logo, kine, ergo,
verpleging, psycholoog, maatschappelijk
werker, kinderverzorging
 Dagelijkse gratis ophaaldienst per bus of gratis
openbaar vervoer
 Gezonde en lekkere warme maaltijden
 Projectmatig werken rond verkeer, relaties en
seksualiteit, cultuur, pesten …
 Bos– en zeeklassen
 ...

1
OPLEIDINGSVORM 2
OPLEIDINGSVORM 3
OPLEIDINGSVORM

 Kleine klasgroepen binnen een flexibele wer-
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OPLEIDINGSVORM 1
 Voor jongeren van 13 tot 21 jaar met een
beperking (mogelijkheid tot leerverlenging)



Werkplekleren



Individuele stages in beschutte werkplaatsen



Alternatieve stages

 Specifieke autiklassen binnen opleidingsvorm 1



Alternerend leren

 Geïntegreerde autiwerking binnen

 Type 4-klas voor leerlingen met een motorische
beperking

opleidingsvorm 2 en 3

OPLEIDINGSVORM 3

 Doel: beschermd werken of wonen
 Verhogen van zelfredzaamheid op het vlak van
wonen, werken en vrije tijd
 Individueel ontwikkelingstraject: werkplekleren,
individuele stages ...

OPLEIDINGSVORM 2

 Voor jongeren van 13 tot 21 jaar met een
beperking (mogelijkheid tot leerverlenging)
 Doel: beschermd wonen en werken
 Beroepsgerichte vorming: aanleren en inoefenen
van arbeidscompetenties tijdens:


Lessen en ateliers groendienst en
onderhoud op school

AUTIWERKING

 Jarenlange expertise
 Gestructureerde en prikkelarme omgeving

 Voor jongeren van 13 tot 18 jaar

 Aangepaste individuele stage en werkplekleren

 Doel: tewerkstelling in het normale arbeidscircuit

 NIEUW: type 9 voor leerlingen met ASS en een

 Aanbod:


Observatiejaar



Interieurbouwer



Tuinbouwarbeider



Grootkeukenmedewerker



Werkplekleren en stages



Alternerend leren (ABO)



Theoretisch rijbewijs op school



VCA-attest basisveiligheid



NIEUW: type basisaanbod (voorheen type 1)

normale begaafdheid

GON
 Doel: jongeren met specifieke onderwijsbehoeften de lessen in het gewoon onderwijs
laten volgen mits extra begeleiding
 Jarenlange expertise
 Opbouwen van een vertrouwensrelatie
 Stimuleren van autonomie
 Multidisciplinaire en flexibele ondersteuning
afgestemd op de noden van de jongere

