
Hoe inschrijven?
Om uw kind aan te melden, neemt u contact op met 
het secretariaat (014/ 85 00 62).
De secretariaatsmedewerker zal telefonisch enkele 
vragen stellen om te bepalen op welke vestiging uw 
kind terecht kan.
De orthopedagoog zal u nadien contacteren voor een 
vrijblijvend kennismakingsbezoek. Na afl oop kan u 
desgewenst tot de inschrijving overgaan.

Verdere inlichtingen
de 3master basisonderwijs
Pater Damiaanstraat 10
2460 Kasterlee
Tel.: 014 85 00 62
basisonderwijs@de3master.be

www.de3master.be

Vestigingsplaatsen: Kasterlee, Tielen, Herentals, Retie

Wij varen niet alleen.
Wij werken nauw samen met:

• GO! de 3master Campus Kasterlee secundair 

onderwijs

• Internaat de 3master Campus Beerse

• Nautica in Merksplas

• Ondersteuningsteam de 3master (GON-waarborg)

• GO! Centrum voor Leerlingenbegeleiding Kempen

voor elke leerling een 
passende vaarroute
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INTERNAAT
Aan de 3master is een internaat verbonden waar 
leerlingen van het basisonderwijs en secundair onderwijs 
terecht kunnen. Het internaat is gevestigd in Beerse.
Hiervoor moet je apart aanmelden.

DE 3MASTER VAART EEN STERKE KOERS
De 3master is het vlaggenschip van buitengewoon 
onderwijs in de regio Kempen. Een echte master. De 
school biedt alles aan: buitengewoon basisonderwijs, 
buitengewoon secundair onderwijs, een internaat 
en een ondersteuningsteam voor gewoon onderwijs 
(GON-waarborg). De school heeft veel kennis en 
ervaring in huis. Ze kan bogen op een jarenlange 
traditie, goede relaties met medici en een 
professioneel netwerk.. Kinderen kunnen er hun 
volledige schoolloopban doorlopen, van 2,5 tot 21 
jaar. De school staat bekend om haar expertise.

Alle kinderen zijn er welkom. Met een groot 
inlevingsvermogen en de wil om te zoeken naar 
oplossingen voor élk kind, is de 3master in staat om 
ieder kind aan boord te nemen en een vaarroute te 
bieden die past bij zijn of haar mogelijkheden en 
wensen. 

De 3master? Ongewoon Goed!

Campus Kasterlee
Campus Tielen
Campus Retie
Campus Herentals

Samen leren 

samenleven



Met een respectvolle blik staan we voor openheid. 

Openheid voor zowel de ouder(s), het kind, als het 

personeelslid, kortom: voor ieder van ons, een school 

voor allen. We kiezen voor een oprechte houding en 

creëren een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Bij alles wat we doen, staat het kind centraal. In ons 

streven naar participatie en integratie vertrekken 

we vanuit zijn of haar mogelijkheden. We stimuleren 

zelfstandigheid en werken aan een kritische houding. 

We richten ons zicht op verantwoordelijkheid, een 

school waar iedereen zijn steentje bijdraagt. 

Samen gaan we op zoek naar hoe we onze leerlingen 

zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. De mening 

van het kind, de ervaring van de ouder en de expertise 

van het hele schoolteam willen we bundelen. Het 

uitzicht door onze lens is betrokkenheid,  een school 

met een stem voor iedereen.

De mogelijkheden en leerbehoeften van onze kinderen 

zijn erg verschillend. De ‘vaarroute’ van iedere leerling 

wordt stelselmatig in kaart gebracht en geëvalueerd.  

Dit alles gebeurt steeds vanuit een multidisciplinair 

team en in nauwe samenwerking met ouders, CLB 

en andere betrokkenen. Ook het kind wordt zo goed 

mogelijk betrokken. Zo willen we de school-, thuis- en/

of internaatcontext optimaal op elkaar afstemmen.

VISIE
In de 3master basisonderwijs zorgen we ervoor dat elk 

kind zich goed kan voelen en zichzelf kan zijn. We richten 

onze ‘kijker’ op de kwaliteiten en de talenten van onze 

leerlingen, we versterken hun sociale en communicatieve 

vaardigheden en laten hen in hun ‘vaarroute’ 

verantwoordelijkheid opnemen waar mogelijk. 

We komen tegemoet aan de noden van elk kind en bieden 

onderwijs op maat, om succesvol te navigeren naar zijn 

‘bestemming’. We laten onze kinderen hun ‘vaarroute’ 

afleggen binnen een positieve, uitdagende en veilige 

(leer)omgeving waarbinnen elk kind succes ervaringen 

kan opdoen. Hierbij zetten we extra in op bewegend en 

spelenderwijs leren.

We geloven in ieders kennen en kunnen. We differentiëren 

ons aanbod waar nodig. Bij het uitbouwen van een veilige 

leeromgeving houden we rekening met wat het kind kan 

én aankan. Kwaliteiten zetten we nóg meer in de verf. We 

richten onze focus op een uitzicht vol zelfvertrouwen, een 

school waar iedereen zich goed voelt. 

Als basisschool stimuleren we het ‘leren’. We kiezen 

een lens, gericht op leerplezier. Een school die inspireert, 

motiveert en uitdaagt. Door aan te sluiten bij de 

interesses en de leefwereld van onze leerlingen, gaan we 

voor betekenisvol onderwijs. Met passie en enthousiasme 

brengen we hen zo ver mogelijk.

ONZE MISSIE:
Voor iedereen een plaats aan boord

De 3master basisonderwijs is een school voor buiten gewoon 

onderwijs met (semi-) internaat van het GO! onderwijs 

van de Vlaamse Gemeenschap. Onze voornaamste 

doelstelling is er mee voor zorgen dat een leerling later een 

optimale plaats vindt in de maatschappij. Daarvoor laten 

we de ontwikkelingskansen van ieder kind maximaal tot 

ontplooiing komen met respect voor de leerling en zijn of 

haar omgeving.

De 3master basisonderwijs is er voor leerlingen van 2,5 tot 

13 jaar die het gewoon basisonderwijs niet kunnen volgen 

door een leer- of ontwikkelingsprobleem of een beperking 

(type basisaanbod, 2, 3, 4, 7 en 9). We bieden onderwijs op 

maat door rekening te houden met de specifieke noden van 

ieder individu.

Als school van het GO! onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap, staan wij voor een teamgerichte, integrale 

benadering van de leerling vanuit een neutrale invalshoek.


