
Zorggroepen

de verzorgende groepen: fysieke
zorg komt hier op de eerste plaats
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:
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VIBO Opleidingsvorm 1 Enkele troeven
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,
kinesist, verpleegkundige,
orthopedagoog en psycholoog.
We werken nauw samen met het CLB
en andere externe diensten.

Binnen onze opleidingsvorm 1
bieden we onderwijs en zorg op
maat aan. 

Onze leerlingen bereiden we voor
op een beschermde dag- en
woonbesteding. We streven zo
naar een optimale integratie
binnen onze maatschappij.

Ons vakkenpakket bestaat uit
wonen – werken – creëren –
ontdekken – communiceren –
bewegen – geloven.

We organiseren ook bijkomende
activiteiten zoals zwemmen,
snoezelen, boerderij,
klasuitstappen…

Klassikale therapie (logo)
Individuele therapie (logo, kiné,
ergo)
Hippotherapie (kiné, ergo)
Sociaal emotionele
begeleiding (psycho, ortho)

Aangeboden therapieën:

Aangepaste trajecten
Deeltijds 
Klasoverschrijdend

Stage en begeleid werken
Klas- en individuele stage zowel
intern als extern
Vrijwilligerswerk in de
woonomgeving ter voorbereiding
op doorstromen naar
dagbesteding na de school

Multidisciplinair team:
Logopedisten
Kinesisten
Ergotherapeuten
Orthopedagoog
Psycholoog
Sociaal verpleegkundige


