












auti - begeleiding
atelierwerk
CLB begeleiding
zorgteam
meerdaagse
kunstzinnige vorming
Leerlingbegeleiding
betrokkenheid
kleinschaligheid
jaarfeesten
periodeonderwijs
heilpedagogie / steinerpedagogie

Hoe kan je ons bereiken?

BuSo OV 1 type 2
De opleiding is gericht op persoonlijke
en sociale vorming en integratie in een
beschermd leefmilieu.
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BuSo OV1 type 2
Leerlingen met een matige tot ernstige mentale
beperking kunnen in deze afdeling terecht. Zij dienen in het bezit te zijn van een type 2 attest.
Deze opleiding is gericht op persoonlijke en sociale
vorming om integratie en participatie in een aangepast leef- en werkmilieu (vb. dagverblijf, beschermde woonvoorziening, thuissituatie) mogelijk
te maken.

Wij kiezen in onze afdeling ervoor om de leerlingen in leeftijdsgroepen te plaatsen. Zo kunnen
de leerlingen zich ontwikkelen met anderen van
dezelfde leeftijd met dezelfde noden, interesses,…

ondersteuning in OV1
In ov1 bieden wij onze leerlingen naast gedifferentieerd onderwijs ook therapie op maat aan.
We kijken met het gehele team naar de extra
noden van de leerlingen.

Aangeboden ontwikkelingsstof


Wij bieden in onze afdeling het volgende aan:
Auti- begeleiding:
De autiwerking in deze afdeling is een geïntegreerde auti-werking . Elke leerling met ASS
wordt persoonlijk begeleid door een autibegeleider. Ook krijgen de leerkrachten vorming in
verband met autisme.
Leerlingbegeleiding:
De leerlingbegeleider begeleidt de leerling individueel en bouwt een vertrouwensrelatie op .
Zij ondersteunt leerkrachten, overlegt met ouders en externe instanties.
Extra ondersteuning
 Logopedie
 Kunstzinnige therapie
 Ritmische massage










periodeonderwijs:
Bij deze lessen wordt de interesse voor de
wereld waarvan zij deel uitmaken verruimt. We proberen om naast het weten
ook het beleven en ervaren toe te voegen. We werken daarom tijdens periodeonderwijs ook op een kunstzinnige
en praktische manier rondom het gekozen
thema. Zo verwerken leerlingen inhouden
en ontstaat er diepgang.
oefenuur taal
oefenuur rekenen
sociale vaardigheden
LO: zwemmen, sport en bewegingsactiviteiten,…
Huishoudelijke zelfredzaamheid:
Atelierwerk: boetseren, schilderen, textiel
zelfredzaamheid
maatschappelijke redzaamheid

