Contactpersonen
• Annick Van Sande
annick.van.sande@de3master.be
• Koen Caers
koen.caers@de3master.be

DE 3MASTER vaart een sterke koers

De school heeft veel kennis en ervaring in huis.
Ze kan bogen op een jarenlange traditie, goede relaties met medici & dagcentra en een professioneel
netwerk o.m. aan stageplaatsen. Kinderen kunnen er
hun volledige schoolloopbaan 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!
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Hoe inschrijven?
Leerlingen van de 3master en Nautica kunnen gedurende het hele schooljaar worden ingeschreven in het
internaat. Voor meer informatie neemt u contact met
ons op.

Verdere inlichtingen
de 3master Campus Beerse internaat
Melkerijstraat 14 | 2340 Beerse
T 014 61 13 70
internaat@de3master.be
www.de3master.be

Wij varen niet alleen.
Wij werken nauw samen met:
• GO! de 3master basisonderwijs in Kasterlee, Tielen,
Retie en Herentals
• GO! de 3master Campus Kasterlee secundair
onderwijs
• Nautica in Merksplas
• GON de 3master
• GO! Centrum voor Leerlingenbegeleiding Kempen

Verantwoordelijke uitgever: Raf Vandeweerdt, Directeur de 3master

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
GON.

PARTNER IN OPVOEDEN

Een veilige haven
Het internaat van de 3master biedt een veilig en positief
leefklimaat. Vanuit betrokkenheid en verbondenheid creëren we een duidelijke en voorspelbare omgeving waarin
elk kind de ruimte krijgt om zijn eigen identiteit te ontwikkelen.
Via een eerlijke en open communicatie met het kind en
zijn ouders, brengen we de groeimogelijkheden van het
kind in kaart en zetten we hier maximaal op in.
Met respect voor de eigenheid van elk kind stimuleren we
het leren van en met elkaar.
Een positief kritische houding staat hierbij centraal: elke
mening is waardevol en draagt bij tot een constructieve
samenwerking.
Via het geven van inspraak leren de kinderen verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf en voor anderen.

Iedereen is welkom aan boord

Ontwikkeling van zelfvertrouwen

Iedereen is welkom in het internaat, van kleuter tot
jongvolwassene. Ieder kind krijgt een evenwaardige
begeleiding door de opvoeders met elk zijn specifieke
kennis en talenten.

In een positief klimaat krijgen kinderen ruimte om
initiatief te nemen, te experimenteren, fouten te
maken, … om zo hun leer- en groeiproces vorm te
geven. Op deze manier wordt hun zelfvertrouwen
versterkt en ontwikkelen ze een realistisch zelfbeeld.

Het internaat van de 3master bestaat uit 15 leefgroepen ingedeeld volgens leeftijd of specifieke noden. Per
leefgroep zijn er twee of drie vaste opvoeders die uw
kind ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling.
Naast de opvoeders zijn er nog een sociaal verpleegkundige en twee internaatbeheerders die instaan voor
de werking van het internaat.

De opvoeders spelen in op ieders interesses en mogelijkheden en stimuleren hierdoor het leerplezier
van de kinderen.
In nauwe samenwerking met de ouders, het internaat en de school vindt elk kind zijn weg naar een
kwaliteitsvol bestaan in de samenleving.

de 3master:
ongewoon goed!

