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schoolvisie 

Een warme school, waar kinderen in een veilige, rustige en gestructu-
reerde leer- en leefomgeving met de inzet van moderne en aangepaste 
leermiddelen onderwijs en ondersteuning krijgen van een gedreven 
multidisciplinair team. 

de pijlers van ons onderwijs

• vertrouwen

• ontwikkeling

• samenwerken

• creativiteit

PSBLO De Zonnewijzer  
wordt Kiempunt campus Eeklo

Heb je het al gezien? Onze school heeft een nieuwe naam!

Onze school maakt namelijk deel uit van een groot netwerk van scholen: 
de provinciale scholen van de Provincie Oost-Vlaanderen. Sinds kort 
heten de lagere scholen van de Provincie Oost-Vlaanderen Kiempunt,  
de middelbare scholen Richtpunt en de centra voor volwassenenonderwijs 
CVO Groeipunt. De keuze voor deze namen is gebaseerd op het concept 
van groei, in het leerproces en als mens. Kiempunt, de lagere scholen, is waar  
het allemaal begint, waar talent kan ontkiemen. In Richtpunt, de middel-
bare scholen, kiest een leerling al meer een richting, en ten slotte in  
CVO Groeipunt, de centra voor volwassenenonderwijs, kunnen volwas-
senen verder blijven groeien en bijleren. 

Kiempunt campus Eeklo  
een school van de Provincie Oost-Vlaanderen
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pedagogisch project en missie van  
het Oost-Vlaams provinciaal onderwijs 

Het onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen biedt pluralistisch, 
kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat flexibel inspeelt op heden-
daagse ontwikkelingen en regionale eigenheden.

Professionele medewerkers staan borg voor een brede persoonlijke 
ontwikkeling van onze leerlingen en cursisten in nauwe samenwerking  
met alle belanghebbenden.

Wij zetten in op innovatie in een eigentijdse infrastructuur. We werken 
met dynamische leermiddelen en methodieken en hebben bijzondere 
aandacht voor welzijn, milieu en duurzaamheid.

We garanderen een inspirerende en motiverende leer-, leef- en 
werkomgeving.

We respecteren eigenheid, waarderen inzet, betrokkenheid en creativiteit. 
We streven naar het welbevinden van elke persoon en versterken de 
aanwezige talenten.

We bieden kansen en uitdagingen voor iedereen.
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zijn er nog  
provinciale scholen?
Naast onze campus in Eeklo heeft Kiempunt ook nog twee campussen 
in Assenede en in Buggenhout. Onze drie scholen bieden buitengewoon 
lager onderwijs aan. We bieden in Buggenhout en Eeklo type basisaanbod  
en type 9 onderwijs. In Assenede kan je terecht voor type basisaanbod 
en type 2 onderwijs. 

Meer informatie vind je terug op de website.

▸ www.kiempunt.be  

Richtpunt 

In totaal heeft de Provincie Oost-Vlaanderen negen secundaire scholen, 
met elk hun eigenheid en troeven. Deze scholen zijn verspreid over de 
hele Provincie en je kan er terecht voor talrijke opleidingen. 

Alle informatie vind je terug op de website.

▸ www.richtpunt.be 

cvo Groeipunt

In de centra voor volwassenenonderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen  
vind je vast en zeker ook een cursus die tegemoet komt aan jouw wensen.  
Van je middelbare diploma behalen tot het volgen van een kook- of foto- 
grafiecursus en het leren van Chinees? Het kan allemaal bij CVO Groeipunt

▸ www.groeipunt.be 

http://www.kiempunt.be
http://www.richtpunt.be
http://www.groeipunt.be
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type basisaanbod en type 9

Kiempunt campus Eeklo biedt buitengewoon lager 
onderwijs aan, zowel type basisaanbod als type 9.  
Ons onderwijs staat voor een stevige basis van welbevinden,  
kennis en kunnen, speciaal voor kinderen die van een 
centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) een verslag 
type basisaanbod of type 9 kregen ofwel voor kinderen 
waarbij officieel een diagnose ASS is vastgesteld door  
een multidisciplinair team.

ondersteuningsnetwerk

Onze school is ook partner van het Openbaar Onder-
steuningsnetwerk Kolibrie – Meetjesland. Hierbij 
gebruiken wij onze jarenlange expertise voor het 
ondersteunen van leerlingen in het gewone onderwijs 
samen met hun ouders en leerkrachten. 
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voor wie 

Voor leerlingen van 6 tot 13 jaar die ondanks redelijke aanpassingen 
niet in staat zijn om het gemeenschappelijke leerprogramma te blijven 
volgen in het gewone onderwijs.

aanpak

• leerinhouden die dicht aanleunen bij die van  
het gewone onderwijs

• aangepaste didactiek

• ervaringsgericht leren

• afstemmen op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften  
van de leerling

• paramedische ondersteuning (logo, kine, kinderverzorgster,  
ortho en leerlingenbegeleider)

• regelmatige evaluatie en bijsturing

wat erna

Vervolgonderwijs in het gewone (B-stroom) of buitengewone onderwijs 
is mogelijk (OV 3).

inschrijven 

Om te kunnen inschrijven heb je een verslag type basisaanbod nodig. 
Dit wordt uitgereikt door een CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). 

type basisaanbod
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voor wie

Voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een normale 
begaafdheid. In onze school kunnen leerlingen van 6 tot 13 jaar terecht 
voor onderwijs type 9.

aanpak

• onderwijs aangepast aan de unieke manier van leren  
en beleven van kinderen met ASS

• voorspelbaarheid, structuur, verheldering

• onderwijs en ondersteuning op maat

• omkadering door een multidisciplinair auti-team 

• nauwe samenwerking met de ouders

• regelmatige evaluatie en bijsturing

wat erna

Vervolgonderwijs in het gewone of buitengewone onderwijs is mogelijk.

inschrijven

Om te kunnen inschrijven heb je een officiële vaststelling van de 
diagnose ASS door een multidisciplinair team nodig, en een verslag  
type 9, uitgereikt door een CLB.

type 9
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voor wie

Voor leerlingen uit het gewone onderwijs met specifieke 
onderwijsbehoeften. 

aanbod

Kiempunt campus Eeklo biedt ondersteuning voor kinderen uit het 
basis- en secundair onderwijs met een (gemotiveerd) verslag van het 
kleine type. Wij bieden ondersteuning voor types 2, 4 (DCD) en 7 (STOS).

Voor de brede types (basisaanbod, 3 en 9) werken wij samen met het 
Openbaar Ondersteuningsnetwerk Kolibrie – Meetjesland.

Ook voor leerkrachten en volledige teams bieden wij ondersteuning  
op maat. 

aanmelden

Voor meer informatie, contactgegevens en om je aan te melden,  
surf naar de website.

▸ www.onmeetjesland.be

ondersteuningsnetwerk

http://www.onmeetjesland.be
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midden in 't groen

• vlakbij het bos en het provinciaal domein Het Leen

• een deel van de speelplaats is ‘vergroend’ zodat de kinderen actief 
kunnen spelen in de natuur

• er is een serre, een schooltuin en fruitbomen, leerlingen kunnen  
hun groene vingers ontwikkelen 

aangepast aan de noden van de leerlingen

• er zijn structuurklassen voor onze type 9-leerlingen, met aparte 
werkplekken, time-timers (analoge leerklok), hoofdtelefoon

• de leerlingen hebben ook de mogelijkheid om te spelen op een rustige 
speelplaats als ze zich in de grote groep overprikkeld voelen

onze troeven
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overwegend gratis onderwijs

wij bieden de volgende zaken gratis aan: 

• busvervoer (en dit naar de dichtstbijzijnde school van  
het gewenste onderwijsnet en het noodzakelijke type)

• tweewekelijks zwemmen

• turnkledij

• middagtoezicht 

moderne en goede infrastructuur

• elke klas heeft een digitaal bord en er zijn laptops  
en tablets ter beschikking tijdens de lessen

• onze school heeft een eigen sportzaal, kookklas, muziekklas, ...

sterk multidisciplinair team

• op onze school hebben we naast leerkrachten algemene vakken ook 
vakleerkrachten voor specifieke vakken zoals lichamelijke opvoeding, 
muziek en levensbeschouwelijke vakken

• tot ons team behoren een orthopedagoge, leerlingen-begeleider, 
logopedisten en kinesisten die aanwezig zijn op de school om indien 
nodig de leerlingen tijdens de lesuren therapie te geven

onze troeven
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schooluren 

locatie en bereikbaarheid

Je vindt onze school vlakbij de ingang van het provinciaal domein  
Het Leen in Eeklo. 

met de bus 

Er is een bushalte ‘Het Leen’ vlakbij onze school.  
Buslijn 58 (Gent-Brugge) stopt hier.  

met de fiets

Met de fiets van aan het station van Eeklo sta je er al op 5 minuten  
via een veilig fietspad.

met de auto 

Onze school ligt aan de invalsweg vanuit Gent (N9) en je vindt ons aan 
de linkerkant. Kom je vanuit het centrum van Eeklo, bevinden we ons 
aan jouw rechterkant. Je rijdt de ingangsweg op van Het Leen en er is 
parkeermogelijkheid op de school.

dag voormiddag namiddag

maandag 8.30 – 12.05 uur 13.05 – 15.00 uur

dinsdag 8.30 – 12.05 uur 13.05 – 15.00 uur

woensdag 8.30 – 12.05 uur

donderdag 8.30 – 12.05 uur 13.05 – 15.00 uur

vrijdag 8.30 – 12.05 uur 13.05 – 15.00 uur

praktische info
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Kiempunten  
bij mij in de buurt …

legende

 Kiempunt

 Richtpunt

 cvo Groeipunt



Kiempunt campus Eeklo
Gentsesteenweg 82 – 84
9900 Eeklo

09 377 32 82

info@kiempunteeklo.be
www.kiempunteeklo.be 
www.oost-vlaanderen.be 

Facebook 
Kiempunt campus Eeklo

http://www.oost-vlaanderen.be
mailto:info%40kiempunteeklo.be%0D?subject=
http://www.kiempunteeklo.be
http://www.oost-vlaanderen.be
https://www.facebook.com/PSBLOdezonnewijzer/
https://www.facebook.com/PSBLOdezonnewijzer/

