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Mogelijk klinken deze verhalen u bekend in de oren:
Jannick heeft geregeld woede-uitbarstingen. Hij scheldt
anderen uit, zowel leerkrachten als leerlingen. Wanneer hij
individueel of in een kleinere groep kan functioneren, komen
deze uitbarstingen minder voor. Hij heeft nood aan structuur,
duidelijkheid en een meer individuele benadering.
Indra heeft dagelijks ruzie met haar klasgenoten. Ze is
arrogant en slaagt er niet in om vrienden te maken. Zij kreeg
een diagnose ODD.
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Amber kan niet zonder fouten schrijven. Daarnaast heeft ze
constant aandacht van de leerkrachten nodig. Ze zoekt dit op
door storend gedrag te stellen. Ze klampt iedereen aan om
over haar persoonlijke situatie te vertellen. De verhalen zijn
vaak doorspekt met onwaarheden.
Achmed kan niet functioneren in een grote klasgroep en
heeft last van drukte. Hij is meteen afgeleid en durft van zijn
plaats lopen. Soms roept hij antwoorden door de klas.
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Sinds 1 september 2018
hebben we een
eigen time out-werking
in de omgeving van de
school. Deze werking
wordt verder gezet.

We staan garant voor
° een multidisciplinair team dat instaat voor de
begeleiding van leerlingen die extra sturing en
ondersteuning nodig hebben;
° een individuele benadering in antwoord op
individuele vragen en noden;
° talentgerichtheid; we leggen het accent op wat
leerlingen goed kunnen;

Voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen
(type 3) bieden we in opleidingsvorm 4 (OV4)
twee studierichtingen aan:

° goede samenwerking met ouders en
opvoedingsverantwoordelijken
wiens expertise voor ons een klankbord is;

1. Verzorging-voeding – organisatiehulp (BSO)
2. NIEUW – elektriciteit (BSO)

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.

Op 1september 2019
starten we met een
nieuw studieaanbod in
OV4 type 3:
6e jaar organisatiehulp
2e jaar elektriciteit

° gedreven leerkrachten met kennis van
ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen
(ADHD, autisme, hechtingsproblematiek, ODD, …);
Er wordt vaak lang gewacht om op ons een beroep te doen.
Dat is jammer. Om de kansen op onderwijs van deze
jongeren te vrijwaren, kan ons pedagogisch project nieuw
perspectief aanreiken.

° samenwerkingsverbanden met externe partners
en met de 4 internaten van onze interne leerlingen.
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