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Zorggroepen

de lerende groepen: extra aandacht
voor het ‘leren’ leren
de structuur groepen: extra
aandacht geven aan duidelijkheid
en voorspelbaarheid om tot leren te
komen
de mentale groepen: extra
aandacht voor het welzijn en
welbevinden om dan tot leren te
komen.

Als school met een jarenlange
ervaring in de zorg voor jongeren met
bijzondere onderwijsbehoeften is het
welzijn en het welbevinden van al onze
leerlingen van zeer groot belang. We
streven er dan ook naar om zorg op
maat van de jongere te kunnen
bieden.
We gaan nog een stapje verder door
onze jongeren in te delen volgens hun
eerste zorg. De klasgroepen zijn
ingedeeld in 3 soorten groepen, alle 3
met een verschillend accent op leren:



VIBO Opleidingsvorm 3 Opleidingen
In het Vrij Instituut voor Buitengewoon
Onderwijs in Turnhout en Oud-
Turnhout richten we kleuter-, lager en
secundair onderwijs in.
In elke school vertrekken we vanuit de
mogelijkheden die elk kind en elke
jongere heeft; kansen blijven geven en
mogelijkheden creëren zijn daarbij
fundamenteel. Onderwijzen en
opvoeden betekent voor ons
investeren in al onze leerlingen.
De leerkrachten werken hiervoor
samen met een paramedisch team
van onder andere een logopedist,
verpleegkundige, orthopedagoog en
psycholoog. 
We werken nauw samen met het CLB
en andere externe diensten.

OV3 biedt een algemene, sociale
en beroepsvorming aan die
voorbereidt op zelfstandig wonen
en werken in het normaal
arbeidscircuit. 
In het observatiejaar krijgen onze
eerstejaars de kans om hun
mogelijkheden en interesses te
ontdekken. 
Tijdens de opleidingsfase wordt er
ingezet op het verwerven van de
nodige basisvaardigheden.
In de kwalificatiefase staat
'Werkervaringen opdoen' centraal
'Leren leren' en 'Sociale
vaardigheden' lopen als een rode
draad doorheen de praktijk-  en
algemene vakken.

Logistiek assistent - Je leert in de
verschillende praktijklessen
verzorgend personeel te
ondersteunen bij de zorg aan
hulpbehoevenden.
Werkplaatsschrijnwerker - In een
veilig en goed uitgerust houtatelier
met bijhorend machinepark krijg je
de mogelijkheid om een opleiding
werkplaatsschrijnwerker te volgen.
Tuinbouwarbeider -  De uitgestrekte
tuin op de vestigingsplaats 'De
Steenweg' in Oud-Turnhout biedt je
de mogelijkheid om algemene
tuinbouw in de praktijk te brengen.

Banketbakkerij - We starten 1
september 2020 met deze nieuwe
opleiding in het observatiejaar. 


