Basisonderwijs
voor kinderen met een visuele
(meervoudige) beperking

Basisschool
Wanneer school lopen voor een kind met een visuele beperking
(en mogelijks een bijkomende problematiek) geen evidentie is, kan je
kind terecht in het buitengewoon onderwijs type 6.

Wie kan bij ons terecht?
We organiseren kleuteronderwijs en lager onderwijs voor leerlingen met
een verslag type 6. Het CLB is bevoegd om dit verslag te schrijven. Heeft
jouw kind een visuele beperking en is aangepast onderwijs noodzakelijk?
Neem dan contact op met het CLB voor meer informatie.

Heel wat van onze leerlingen
hebben niet enkel een visuele
beperking. Vaak merken we een
bijkomende ontwikkelingsstoornis
op. Op onze school kunnen
kinderen rekenen op een
interdisciplinair team met kennis
en expertise omtrent visuele
beperking maar ook omtrent
bijkomende problematieken
zoals ASS, verstandelijke en/of
motorische beperking,
gehechtheidsproblematiek,...
Zo komen we tegemoet aan de
noden van al onze leerlingen.
In Centrum Ganspoel bieden we buitengewoon
basisonderwijs ‘type 6’ aan.

Kleuteronderwijs
vanaf 2 ½ tot 6 jaar

Lager onderwijs

vanaf 6 jaar tot 13 jaar
met mogelijke verlenging tot 15 jaar

Ontdek ons onderwijsaanbod
We werken steeds op maat van elke leerling om zo het meest gepaste
onderwijsaanbod te voorzien. Volgende kenmerken staan centraal in
onze schoolwerking:
• Werken vanuit de specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften
van iedere leerling, rekening houdend met zijn/haar talenten
• Werken volgens de principes van handelingsplanning
• Specifieke onderwijsmethoden
• Aangepaste didactische materialen, hulpmiddelen en omgeving
• Nauwe samenwerking met andere disciplines: logopedisten,
ergotherapeuten, kinesitherapeuten, orthopedagogen en
leefgroepbegeleiders.

Om ons onderwijsaanbod zo
optimaal mogelijk te organiseren,
worden leerlingen ingedeeld in
kleine klassen. Afgestemd op de
leervraag die de leerling stelt,
volgt hij/zij het kleuterprogramma,
het ervaringsgericht, het aanvankelijk, het sociaal, het functioneel
leerprogramma of het programma
schoolse vaardigheden.

Onderwijs aan huis
Voor een aantal leerlingen is les volgen op de school
geen evidentie. Het gaat vaak om leerlingen met een
broze gezondheid. Voor hen organiseren wij onderwijs
aan huis, waarbij een leerkracht vier uur lesgeeft in
de thuissituatie (of voorziening) van het kind.

Contacteer ons
Centrum Ganspoel vzw
Ganspoel 2, 3040 Huldenberg
02 686 00 40
bubao@ganspoel.be
www.ganspoel.be

Wenst u een vrijblijvend
kennismakingsbezoek of wilt u
zich graag inschrijven?

Volg ons ook op Facebook:
www.facebook.com/
bubaocentrumganspoel

Dit kan via mail of telefonisch:
02 686 00 40
zorgregisseur@ganspoel.be

Onze kernpijlers
BuBao Centrum Ganspoel bestaat uit een kleinschalige unieke school
en een ondersteuningsteam. In elke setting willen we basisveiligheid
en geborgenheid creëren waardoor ieder kind kan tonen wie het is,
wat het wil en kan.

Kwaliteit

De kwaliteit van onderwijs en
ondersteuning zit in het unieke
aanbod voor ieder kind en onze
handicap specifieke expertise.

Optimale ontplooiing

De optimale ontplooiing van het
kind is onze drijfveer.

Zorgzaam
Empowerment

We gaan op zoek naar de sterktes
van eenieder en grijpen deze aan
als kansen om de ontwikkeling
te stimuleren.

Dialoog

De zorg voor de ontwikkeling
van het kind zien we als een
gemeenschappelijk project van
iedereen. Het interdisciplinaire
team en ouders gaan hierover
met elkaar in dialoog.

Als katholieke basisschool gaan
we zorgzaam met elkaar op pad.

Respect

Leren respect hebben voor ieders
eigenheid en anders zijn, staat voor
ons centraal.

Ondersteuningsteam
type 6
Het ondersteuningsteam van
BuBaO Centrum Ganspoel is
verantwoordelijk voor de begeleiding van kinderen met een
visuele beperking in de gewone
kleuterschool en lagere school.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de leerling, de school,
de ouders en het CLB.

Wie kan bij ons terecht?
Ons ondersteuningsteam begeleidt leerlingen in het gewoon basisonderwijs
met een (gemotiveerd) verslag type 6. Het CLB is bevoegd om deze
verslagen op te maken. Heeft jouw kind een visuele beperking en nood
aan extra ondersteuning? Wend je dan tot het CLB.
Ons werkingsgebied strekt zich uit over de provincies Brussel, Antwerpen,
Vlaams-Brabant, Limburg (gedeeltelijk) en Oost-Vlaanderen (gedeeltelijk).

Onze doelstelling
Het ondersteuningsteam van
BuBaO Centrum Ganspoel heeft
als doel om leerlingen met een
visuele beperking in het gewoon
onderwijs alle kansen te geven
tot volwaardige deelname aan het
schoolleven. Het vertrekpunt van
de ondersteuning is de visuele
beperking en de impact hiervan
op het leren en ontwikkelen.
Om deze doelstelling te realiseren
werken we als buitengewone school
samen met de school voor gewoon
onderwijs, de ouders en het CLB.

Vanuit zijn eigen betrokkenheid
heeft iedere partner een specifieke
rol te vervullen. We zetten in op
het versterken van het schoolteam,
de leerkracht, de leerling en de
ouders en gaan aan de slag met
hun ondersteuningsvragen. Deze
kunnen heel ruim zijn. Belangrijk
is na te gaan in welke mate
de visuele beperking hierin een
rol speelt. Soms zal afbakening
of doorverwijzing nodig zijn.

Wat mag je verwachten?
Wij zorgen voor ondersteuning op maat binnen het
gewoon onderwijs.

Leerkracht-, team- en schoolondersteuning:
• Vorming en sensibilisering d.m.v. inleefmomenten, informatie
omtrent de ondersteuning en visuele problematiek, cursussen,...
• Regelmatig overleg met de leerkracht(en), het zorgteam op
school en andere betrokkenen.
• Ondersteuning bij didactische aanpassingen, klasorganisatie,
toegankelijk les- en leermateriaal, transfer naar de klasvloer
van vaardigheden die individueel aangeleerd werden tijdens
leerlinggerichte ondersteuning,...

Leerlinggerichte ondersteuning:
• Aanpassing in functie van het visueel functioneren: leren werken
met hulpmiddelen en toegankelijk gemaakt materiaal,...
• Oriëntatie en mobiliteit: de weg vinden binnen en buiten de klas,
stoklopen,…
• Zelfredzaamheid: leren wanneer je een aanpassing/hulpmiddel
inzet, leren zorgen voor eigen spullen,...
• Sociaal-emotioneel functioneren: visuele beperking een
plaats geven, leren hulp vragen, leren samen spelen, faciliteren
van lotgenotencontact,...
• Leerstof opnemen en verwerken: via spelmateriaal ruimtelijk inzicht
verwerven, leren werken met GeoGebra, atlasgebruik,...

Samenwerking met ouders:
Ouders zijn voor ons een belangrijke partner in de
ondersteuning. Informatie omtrent de ondersteuning
wordt volgens afspraak (schriftelijk of mondeling/
telefonisch) gedeeld met de ouders.
Jaarlijks worden, in samenwerking met Expertisecentrum
Ganspoel, vormingen en ontmoetingsdagen
georganiseerd.
De ondersteuner kan op vraag van de ouders meegaan
naar bezoeken aan de oogarts, Low Vision, revalidatiecentra, test- en adviescentra voor speciale hulpmiddelen,
andere externe hulpverleners,…

Contacteer ons
ondersteuningsteam
Voor meer informatie kan u contact
opnemen met:
Centrum Ganspoel vzw
Instellingsnummer: 25941
02 686 00 40
coordinatie@otganspoel.be

Gesubsidieerde vrije school
voor buitengewoon basisonderwijs
Centrum Ganspoel.

