
Infoavond 8 februari 2021



Programma

Om 19u00 Algemene informatie

Om 19u15 Specifieke informatie opleidingsvorm 1 (OV1)

Om 19u45 Specifieke informatie opleidingsvorm 2 (OV2)

Om 20u15 Specifieke informatie opleidingsvorm 3 (OV3)



De 3master

De 3master

Buitengewoon 
lager onderwijs 

Tielen

Internaat Beerse

Buitengewoon 
lager onderwijs 

Retie

Buitengewoon 
lager onderwijs 

Herentals

Buitengewoon 
lager onderwijs 

Kasterlee

Buitengewoon 
secundair onderwijs 

(BuSO)

OV1/OV2/OV3 

Nautica

OV1/OV4



GO! de 3master is het vlaggenschip voor buitengewoon onderwijs 
in de Kempen. Onze school staat bekend om zijn expertise. Alle 
kinderen vinden hier een plek aan boord. Binnen het secundair 
onderwijs bieden wij 3 opleidingsvormen aan. Onder het motto 

"actief, sociaal en betekenisvol leren", werken wij samen met 
diverse partners en bedrijven in de regio.



Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO)

Opleidingsvorm 1: jongeren die voorbereid worden op leven, 
wonen, werken (indien mogelijk) en het beleven van vrije tijd in 
een beschermd milieu. 

Opleidingsvorm 2: jongeren die voorbereid worden op leven, 
wonen, het beleven van vrije tijd en werken in maatwerkbedrijven 
of in een aangepaste geïndividualiseerde job binnen het normaal 
economisch circuit, zij het onder begeleiding.



Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO)

Opleidingsvorm 3: jongeren die voorbereid worden op 
tewerkstelling in het normaal economisch circuit en op een 
volledige integratie in de maatschappij.

Opleidingsvorm 4: jongeren die voorbereid worden op het 
behalen van de eindtermen van het gewoon secundair onderwijs 
op het einde van elke graad (OV4 wordt niet op onze school 
georganiseerd).



Waar staan we voor?

 We streven ernaar om elke leerling een optimale plaats te geven in de 
maatschappij

 We zetten in op de maximale ontplooiing van de ontwikkelingskansen met 
respect voor zijn/haar omgeving

 We werken empathisch en oplossingsgericht

 We bieden kinderen onderwijs op maat rekening houdend met de specifieke 
noden

 We zetten in op actief, sociaal en betekenisvol leren

 We vinden het belangrijk dat elke leerling plezier heeft aan leren. We vinden 
welbevinden een absolute prioriteit



Waar staan we voor?

 Wij begeleiden, bieden onderwijs vanuit

• 1ste lijn: de leerkracht (klastitularis en hulptitularis),

• 2de lijn: de ortho en een goed uitgebouwde leerlingbegeleiding (AS), 

• 3de lijn: externe hulpverleners, CLB

 We zetten in op het ontwikkelen van een vertrouwensband met elke leerling 
en  investeren in een positieve relatie

 We bieden enerzijds kansen en mogelijkheden tot succeservaringen en 
anderzijds voldoende structuur en duidelijkheid

 We varen onze koers samen met ouders in een groot netwerk van zorg en 
ondersteuning.

 We zetten in op Gelijke Onderwijskansen (GOK)… 

… geloven in maximale kansen, in leerlingen die meer kansen nodig hebben, 
meer kansen geven!



Sfeer opsnuiven…

https://www.youtube.com/watch?v=K75oSYtITzI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ayYDpQjVQM8SCXx46454W4OItGnhWQF-daWD6Yv2Gix8EmQs4_8NEwRU


Samenwerkingen

 CLB

 Waarvoor kan je bij het CLB terecht?

• Als je ergens mee zit of je niet goed voelt in je vel

• Als je moeite hebt met studeren

• Voor studie- en beroepskeuzehulp

• Met vragen over je gezondheid, over je lichaam, 

 Wie kan bij het CLB terecht?

• Leerlingen en ouders

• CLB ondersteunt ook de school, leerlingbegeleiding en leerkrachten

 Het CLB werkt op vraag vanuit school (leerlingbegeleider), ouder of leerling

 Daarnaast (verplicht):

• Medische onderzoeken

• Leerplichtopvolging



Samenwerkingen

 Pompoenerie

 Dienst “Gespecialiseerde Trajectbegeleiding (GTB)” (OV2/OV3)

• Het team van GTB staat klaar om je te bemiddelen naar werk en om deze 
te behouden. 

• Ook op de werkplek biedt dit team zowel de werknemer als de werkgever 
advies en ondersteuning.

• Zij werken nauw samen met de VDAB en andere diensten (zoals bv. 
gespecialiseerde opleidingscentra (GOB),…)

 Andere partners zoals:

• Arktos, diverse stagebedrijven/ SMT bedrijven, hulpverleningsinstanties, …



Praktische info

 Schooluren:

• Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.55 uur – 16.00 uur

• Woensdag: 8.55 uur – 12.30 uur

 Bus:

• Indien gewenst en vervoersgerechtigd wordt er busvervoer voorzien

 Maaltijden:

• Mogelijkheid tot warme maaltijden, behalve woensdag



Aanmeldingsprocedure

Online aanmelden via https://www.de3master.be

 Start oefenperiode 02/2021 (= niet officieel aanmelden, enkel 
oefenaanmeldingen)

Voorrangsperiode voor:

• Broers en zussen

• Kinderen van personeel

https://www.de3master.be/aanmelden-secundair


Aanmeldingsprocedure

11/01/2021 om 10u tem 
22/01/2021 om 16u

Aanmeldingsperiode voorrangsgroep: broers en zussen en kinderen van 
personeel (niet elektronisch)

25/01/2021 tem 
28/01/2021

Ordening van de plaatsen

29/01/2021 Brieven meegeven of versturen naar aangemelde leerlingen uit de 
voorrangsgroep

01/02/2021 tem 
26/02/2021

Intake + Inschrijven na 1ste aanmeldingsperiode voor de leerlingen uit de 
voorrangsgroep

08/03/2021 tem 
26/03/2021

Elektronische aanmeldingsperiode overige leerlingen (niet 
voorrangsgroep) vanaf 10.00 u.

29/03/2021 tem 
01/04/2021

Ordening van de plaatsen en interne verschuivingen

02/04/2021 Brieven versturen naar aangemelde leerlingen

19/04/2021 tem 
21/05/2021

Intake + inschrijven na de 2de aanmeldingsperiode

Vanaf 01/06/2021 Reguliere inschrijvingen – aanmelden ter plaatse op school vanaf 10.00 u.



Aanmeldingsscherm

 Oefenscherm op https://www.de3master.be (februari 2021)

 Goed informeren:

• Attestering en advies van het CLB over de 
opleidingsvorm

• Diagnose ASS?

• Busvervoer:

http://onderwijs.vlaanderen.be/vind-de-meest-nabije-school-voor-
buitengewoon-onderwijs

voor Kasterlee: Els Van Pelt 014/85 00 52

voor Merksplas: Els Van Bergen 014/63 10 65

 Internaat: 014/61 13 70 of via de lagere school: 014/85 00 62

https://www.de3master.be/
http://onderwijs.vlaanderen.be/vind-de-meest-nabije-school-voor-buitengewoon-onderwijs


Aandachtspunten

Vrije plaatsen:

• Tijdig aanmelden is belangrijk

Aanmelden kan slechts voor 1 opleidingsvorm

Indien nood aan internaat: ook daar rechtstreeks 
inschrijven



Aandachtspunten

Afdelingen OV3:

Observatiefase + 1ste leerjaar opleidingsfase

❖ Basis hout

❖ Basis bouw

❖ Basis groenvoorziening en decoratie

❖ Basis organisatie en logistiek

2de leerjaar opleidingsfase en kwalificatiefase

❖ Interieurbouwer

❖ Metselaar

❖ Tuinbouwarbeider

❖ Winkelhulp



Facebook

Ben je al fan van onze facebookpagina 

De 3master Campus Kasterlee secundair onderwijs | Facebook

https://www.facebook.com/de3masterSO


Vragen?


