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Onze jongeren worden individueel benaderd, hun
onderwijsbehoeften staan centraal. Om dit alles te
waarborgen bieden we
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•

kleinschaligheid in een familiale sfeer;

•

5 klasgroepen die elk een eigen antwoord
geven op de zorgvragen en onderwijsbehoeften van de jongeren;

•

een multidisciplinair team met ruime en
gedifferentieerde expertise;

•

een projectmatige werking waarbij vaak
groepsoverschrijdend gewerkt wordt;

•

een individueel handelingsplan met voor elke
leerling een specifiek ontwikkelingstraject;

•

nauwe samenwerking met
opvoedingsverantwoordelijken;

•

doelgerichte samenwerking met externe
partners die het zorgtraject van leerlingen
mee ondersteunen;

•

ouders

en

een goed uitgebouwd begeleidingstraject voor
meerderjarige jongeren én hun ouders.

Onze opleidingsvorm 1 (OV1) biedt onderwijs aan
jongeren met een erkenning type 2 (matig tot ernstig
mentale beperking) of met een erkenning type 4 (jongeren
met een motorische beperking).
Interesse voor onze school?
We maken graag tijd voor een
kennismakingsgesprek en een individuele rondleiding.
U kan ons telefonisch bereiken op
09. 384 17 55 of via e-mail info@egmontenhoorn.be

Onze Vlinderklas richt zich op leerlingen met een
ernstige en/of meervoudige beperking. Naast de
ADL-assistentie bestaat het aanbod uit basale en
sensomotorische stimulatie. Zo stimuleren we de
leerlingen tot actieve deelname aan het klasgebeuren en verhogen we hun welbevinden.
In de andere klassen bereiden we de leerlingen
voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname
aan het maatschappelijk leven. Functionele
redzaamheid voor de persoonlijke, sociale en
maatschappelijke ontwikkeling staan centraal in
de verschillende vakken.
Daarnaast is er voldoende tijd voor ontspanning,
met aandacht voor het aanleren van vrijetijdsvaardigheden, creativiteit, muzische vorming,
drama, lichamelijke opvoeding en zwemmen.
Jongeren met een stoornis binnen het
autismespectrum kunnen terecht in een
aangepaste structuurklas. Onze volledige
werking is echter gericht op het bieden van
duidelijkheid, voorspelbaarheid en een veilige
leer- en leefomgeving voor al onze leerlingen.
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