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Functionele werking
Onze type 2 werking is gericht op kinderen van  6 tot 13 jaar met een 
matige tot ernstige verstandelijke beperking. Door te werken in kleine 
klasgroepen kunnen we nóg meer het accent leggen op de zelfredzaam-
heid en het welbevinden van deze kinderen. 

Binnen onze type 2 werking zetten wij extra in op:
• vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
• leren communiceren
• leren invullen van vrije tijd
• concreet en functioneel werken
• toepassen van kennis en vaardigheden in de maatschappij door bvb. uit-

stappen, projecten, …
• zelf laten experimenteren en exploreren
• leren van en met elkaar 

Motorische beperking
Onze type 4 werking is gericht op kinderen van 6 tot 13 jaar met een 
motorische beperking al dan niet in combinatie met een verstandelijke 
beperking. Door te werken in kleine klasgroepen kunnen we nog meer 
inzetten op zelfredzaamheid, zelfstandigheid en toegankelijkheid.

AANBOD:
•  Onderwijs aangepast aan leerlingen met een matig tot ernstig 

mentale beperking (type 2), al dan niet gecombineerd met (geïnte-
greerde werking) ASS of een fysieke beperking (type 4).

• Onderwijs aangepast aan leerlingen met een ernstig mentale 
beperking (type 2), gecombineerd met een autismespectrumstoornis.

• Onderwijs voor kinderen met een fysieke beperking (type 4), ont-
wikkelingsdyspraxie / motorische coördinatiestoornissen en met een 
verstandelijke beperking.
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Binnen onze type 4 werking zetten wij extra in op:
• aanbieden van een individueel traject (inhoud, materialen en interesses)
• voorzien van een functioneel, speels en motorisch uitdagend aanbod
• leren communiceren
• vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
• aanbieden van hulpmiddelen (bvb. schuine bank, looprek, …) en deze 

leren gebruiken waar nodig
• toepassen van kennis en vaardigheden in de maatschappij door bvb. uit-

stappen, projecten, …
• samenwerken met externe partners (bvb. VIGO, Ganspoel, …)
• voorzien van extra klasondersteuning en therapieën
• ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld


