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AANBOD:
• Onderwijs voor kleuters met een lichte, matige tot ernstige verstan-

delijke beperking (type 2)  en eventueel ook een fysieke beperking 
(type 4) of een diagnose STOS (type 7).

• Onderwijs voor kleuters met een lichte, matige tot ernstige verstan-
delijke beperking (type 2) en eventueel ook een fysieke beperking 
(type 4) en met een autismespectrumstoornis (type 9) of een diag-
nose STOS (type 7).

• Onderwijs aangepast aan leerlingen met een ernstig meervoudige 
beperking (type 2 of 4) - stimuliwerking.

Kleuterwerking
Onze kleuterwerking is gericht op kinderen van 2,5 tot 6 jaar met een 
lichte, matige tot ernstige verstandelijke beperking en eventueel een bij-
komende fysieke beperking of een diagnose STOS. In een uitdagende om-
geving waar spelend leren centraal staat, streven we naar een maximale 
ontplooiing van ieder kind. Door in kleine klasgroepen te werken, kunnen 
we optimaal inspelen op ieders specifieke noden en zetten we het welbe-
vinden van ieder kind centraal.

Binnen onze kleuterwerking zetten wij extra in op:
• taalontwikkeling en communicatie
• spelen en bewegen
• vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
• leren invullen van vrije tijd
• experimenteren en exploreren
• leren van en met elkaar 
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Kleuter-autiwerking
Onze kleuter-autiwerking is gericht op kinderen van 2,5 tot 6 jaar met 
een autismespectrumstoornis en een eventuele bijkomende verstande-
lijke of fysieke beperking of een diagnose STOS. Door in kleine klasgroe-
pen te werken, kunnen we optimaal inspelen op ieders specifieke noden 
en zetten we het welbevinden van ieder kind centraal. Het spelend leren 
wordt vormgegeven in een uitdagende en veilige omgeving.  We werken 
in kleine klasgroepen en bieden de kinderen de voorspelbaarheid en dui-
delijkheid die nodig is om tot een maximale ontplooiing te komen. 

Binnen onze kleuter-autiwerking zetten wij extra in op:
• taalontwikkeling en communicatie
• spelen en bewegen
• leren invullen van vrije tijd
• experimenteren en exploreren
• vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
• prikkeldosering
• leren van en met elkaar
• verduidelijken wat voor anderen vanzelfsprekend is 
• voorzien van structuur, voorspelbaarheid en visuele ondersteuning

Autiwerking – type 2
Onze autiwerking binnen type 2 is gericht op kinderen van 6 tot 13 jaar 
met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en bijkomende 
autismespectrumstoornis. Door te werken in kleine klasgroepen kunnen 
we nog meer het accent leggen op de zelfredzaamheid en het wel-
bevinden van deze kinderen. We werken op twee sporen. De omgeving 
wordt zo goed als mogelijk aangepast aan ieders noden en de kinderen 
krijgen de vaardigheden aangereikt die nodig zijn om te (over)leven in de 
samen leving. 

Binnen onze type 2 autiwerking zetten wij extra in op:
• bieden van rust en time-out 
• aanbieden van een individueel traject (inhoud, materialen en interesses)
• vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
• leren communiceren
• leren invullen van vrije tijd
• concreet en functioneel werken
• prikkeldosering
• voorzien van extra klasondersteuning en individuele begeleiding
• toepassen van kennis en vaardigheden in de maatschappij door bvb. uit-

stappen, projecten, …
• verduidelijken wat voor anderen vanzelfsprekend is (zowel talig  

als sociaal)
• voorzien van structuur, voorspelbaarheid en visuele ondersteuning


