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Bovenop enkele algemene vakken biedt de opleiding
land- en tuinbouw heel veel praktijk aan.
Leerlingen die houden van het buitenleven en van de
rust van de natuur zitten hier op hun plaats.
De opleiding schilderwerk en decoratie is bedoeld voor
leerlingen die graag de handen uit de mouwen steken
en later nieuwbouw en bestaande gebouwen willen
afwerken en verfraaien. Deze leerlingen hebben
creatieve talenten.

Egmont

&Hoorn

Voor jongeren met een autismespectrumstoornis
(ASS type 9)
bieden we in opleidingsvorm 4 (OV4)
twee volledig separate studierichtingen aan:
1. Land- en tuinbouw (BSO)
2. Schilderwerk en decoratie (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.

We vertrekken
vanuit de bijzondere
onderwijsbehoeften
van elke leerling
Sinds 1 september
2018 hebben we
een eigen
time out-werking
in de omgeving van
de school. Deze
werking wordt
verdergezet.
We staan garant voor
° een multidisciplinair team dat instaat voor de
begeleiding van leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben;

School voor
Buitengewoon Secundair Onderwijs
Broeckstraat 37
9890 Gavere
Tel.: 09. 384 17 55
www.egmontenhoorn.be
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Nieuw vanaf 1 september 2019
Het studieaanbod voor jongeren met autisme wordt
verder uitgebreid.
De richting land- en tuinbouw krijgt er een leerjaar bij:
het 5e jaar tuinbouw en groenvoorziening.
We bouwen de richting schilderwerk en decoratie
verder uit met een 3e jaar. Evenals de afdeling land- en
tuinbouw wordt schilderwerk en decoratie een
volwaardig en separaat studieaanbod.
Elke klas telt maximaal 7 leerlingen.

° een individuele benadering in antwoord op individuele
vragen en noden;
° talentgerichtheid; we leggen het accent op wat
leerlingen goed kunnen;
° goede samenwerking met ouders en
opvoedingsverantwoordelijken
wiens expertise voor ons een klankbord is;
° gedreven leerkrachten met kennis van
ontwikkelingsstoornissen en eventueel bijkomende
moeilijkheden;
° samenwerkingsverbanden met externe partners en met
de 4 internaten van onze interne leerlingen.
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