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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 2 Structuur en aanbod

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.

OV2 biedt een algemene en
sociale vorming en een
arbeidsgerichte vorming aan.

Onze einddoelstelling is tweeledig:
Maatschappelijk functioneren
en participeren in een
omgeving met ondersteuning:

VERSCHILLENDE WOONVORMEN

Werken in een omgeving met
ondersteuning:

MAATWERKBEDRIJVEN
GEWOON BEDRIJFSLEVEN

Onze werking is gebaseerd op 3
levensdomeinen:

WONEN - WERKEN - VRIJE TIJD

Fase 1
4 schooljaren
nadruk op algemene sociale
vorming

Fase 2
4 schooljaren
nadruk op arbeidsgerichte
vorming
3 keuzerichtingen:

PRODUCTIE
GROENZORG
TEXTIELVERZORGING EN ONDERHOUD

Praktijklessen op verplaatsing
Individuele stages
Alternerende stages
Warme overgang naar de
tewerkstelling


