
BUITENGEWOON ONDERWIJS 

REGIO KEMPEN

ONGEWOON 
GOED!

50 jaar later: De Mast is uitgegroeid tot een Master

De Mast is uitgegroeid tot een master, een leider. Na vijftig jaar is de school het vlaggenschip 
op gebied van buitengewoon onderwijs in de regio Kempen. Kinderen kunnen er hun 
volledige schoolloopbaan doorlopen, van 2,5 tot 21 jaar.

De school biedt alles aan: buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair 
onderwijs, internaat en semi-internaat. Ook biedt GO! de 3master begeleiding aan 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die les volgen in het gewoon onderwijs 
(GON).

De school telt 5 + 1 campussen. Op die ene campus, in Merksplas, wordt onderwijs op maat 
geboden aan kinderen met autisme en/of motorische beperkingen. Deze campus zet zijn 
koers verder onder een eigen naam: Nautica. 

GO! de 3master en Nautica hebben veel kennis en ervaring in huis. Ze kunnen bogen 
op een jarenlange traditie, goede relaties met medici & dagcentra en een professioneel 
netwerk o.m. aan stageplaatsen.

www.de3master.be               www.go-nautica.be 



VOOR ELK KIND EEN PASSENDE VAARROUTEGroot aanbod

GO! de 3master is er voor leerlingen die het gewoon onderwijs niet kunnen volgen door 
een leer- of ontwikkelingsprobleem of door een andere beperking. GO! de 3master telt 5 
campussen (in Kasterlee, Tielen, Retie, Herentals en Beerse) voor buitengewoon onderwijs: 
basisonderwijs, secundair onderwijs en internaat.
GO! de 3master staat bekend om zijn expertise. Alle kinderen vinden er een plek aan 
boord. Met een groot inlevingsvermogen en de wil om te zoeken naar oplossingen voor 
iedere leerling, biedt GO! de 3master hen vaarroutes aan die passen bij hun individuele 
mogelijkheden en behoeftes. 
Het team van GO! de 3master begeleidt ook leerlingen met een beperking die in een gewone 
basis- of secundaire school les volgen (GON). Deze leerlingen worden dan enkele uren per 
week begeleid door een leerkracht of paramedicus van GO! de 3master.

KOM NAAR ONZE OPENDEURDAG OP ZONDAG 19 FEBRUARI 2017 (SECUNDAIR ONDERWIJS) 
EN OP ZONDAG 25 JUNI 2017 (BASISONDERWIJS)  



ONDERWIJS VOOR KINDEREN MET AUTISME 

OF EEN MOTORISCHE BEPERKING 

NAUTICA

Nautica is een partner van GO! de 3master. De aanpak van Nautica richt zich 100% op de 
talenten van leerlingen met autisme (ASS) en/of een motorische beperking. De leerlingen 
hebben allemaal een (rand)normale tot hoge begaafdheid. 
In OV4 levert Nautica dezelfde diploma’s, getuigschriften en attesten af als scholen 
voor gewoon secundair onderwijs, maar de manier van werken en de expertise van de 
leerkrachten en medewerkers is volledig afgestemd op de noden van leerlingen met ASS.
In OV1 wordt er gewerkt op maat van iedere leerling, met als doel de leerlingen zo goed 
mogelijk voor te bereiden op de toekomst. De 3 domeinen ‘wonen, werken en invulling 
van vrije tijd’ staan centraal. Ook leerlingen met een motorische beperking krijgen hier 
een aanbod.
Vanuit een veilige en geborgen schoolomgeving biedt Nautica aan deze leerlingen alle 
kansen om te leren hoe ze hun plaats in de samenleving kunnen vinden.

KOM NAAR ONZE OPENDEURDAG OP ZONDAG 19 FEBRUARI 2017



Pater Damiaanstraat 10
2460 Kasterlee
Tel. 014 85 00 52
gon@de3master.be
www.de3master.be 

Kempenstraat 32 
2460 Kasterlee 
Tel. 014 85 00 52 
secundair.onderwijs@de3master.be 
www.de3master.be

Melkerijstraat 14 
2340 Beerse 
Tel. 014 61 13 70 
internaat@de3master.be 
www.de3master.be

Kleiryt 5 
2330 Merksplas 
Tel. 014 63 10 65 
info@go-nautica.be 
www.go-nautica.be

KOM aan Boord!

wij vie
ren 

onze

50ste

verjaar
dag 

5 CAMPUSSEN IN KASTERLEE, TIELEN, RETIE, HERENTALS, BEERSE EN 1 CAMPUS IN MERKSPLAS
VOOR ELK KIND EEN PASSENDE VAARROUTE 

Campus Kasterlee
Pater Damiaanstraat 10
2460 Kasterlee

Campus Retie
Jozef Cardijnstraat 48
2470 Retie

Campus Tielen
Schaarstraat 9
2460 Tielen

Campus Herentals
Menenstraat 21
2200 Herentals

Tel: O14 85 00 62
basisonderwijs@de3master.be
www.de3master.be


