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schoolvisie

• een bruisende school met een hart dat enthousiast  
klopt voor elk kind

• een school waar een aanpak op maat de norm is

• een school met het oog op maximale ontplooiing  
van de persoonlijke horizon

• een warme thuis weg van huis

• een thuis waar teamwerk het cement is voor succes

Kiempunt campus Buggenhout  
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 
hedendaagse 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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onze troeven

• moderne en goede infrastructuur

• er zijn laptops ter beschikking  
in de klas

• er wordt leesondersteunende 
software gebruikt

• het vak techniek heeft een 
ingerichte ruimte

• open school met ruimte  
voor dialoog

• MOS-school met aandacht 
voor het milieu op klas- en 
schoolniveau

• waterschool (er wordt enkel 
kraanwater gedronken)

• mogelijkheid voor warme 
maaltijden en soep

• keuze van levensbeschouwing

• kleine klasgroepen

• extra ondersteuning voor 
de leerlingen vanuit het 
paramedisch team

• aangepast aan de noden van de 
leerlingen

• er zijn drie grote speelplaatsen, 
ingericht per leeftijdscategorie  
en met aangepast spelmateriaal

• we hebben extra aandacht 
voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling

• betaalbaar onderwijs
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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, ergo, verpleegster, ortho/psycho)

• regelmatige evaluatie en bijsturing

wat erna

Vervolgonderwijs in het gewone of buitengewone onderwijs is mogelijk.

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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schooluren 

busvervoer

Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op gratis busvervoer naar en 
van de school. Je informeert best vooraf bij het CLB of de school of je kind 
in aanmerking komt voor dit busvervoer.

Wanneer je geen recht hebt op dit gratis busvervoer, kan je natuurlijk altijd 
zelf voor vervoer zorgen. 

buitenschoolse opvang

Er is opvang voorzien vanaf 8.30 tot 16 uur (woensdag tot 12 uur). 
Voor en na deze uren werken we samen met de buitenschoolse opvang 
van de gemeente.

dag voormiddag namiddag

maandag 9.00 – 12.35 uur 13.25 – 15.45 uur

dinsdag 9.00 – 12.35 uur 13.25 – 15.45 uur

woensdag 9.00 – 11.45 uur

donderdag 9.00 – 12.35 uur 13.50 – 15.45 uur

vrijdag 9.00 – 12.35 uur 13.50 – 15.45 uur

praktische info



In een steeds complexer wordende wereld zien we ook meer en meer 
complex gedrag bij kinderen. Het is niet altijd evident om hier als 
professional mee om te gaan. Als school is het van belang om een 
preventief en curatief beleid uit te bouwen binnen een continuüm van 
zorg dat de personeelsleden ondersteunt bij deze taak.

Het schoolbestuur wenst zoveel mogelijk kinderen aan boord te houden 
in het buitengewoon basisonderwijs. Bij het stellen van probleemgedrag 
kan een tuchtprocedure opgestart worden, maar dit zou slechts in zeer 
extreme en uitzonderlijke gevallen mogen leiden tot een definitieve 
uitsluiting.

We realiseren ons dat we nu eenmaal buitengewoon onderwijs 
aanbieden, en dat -om het even welk type we aanbieden- we altijd 
geconfronteerd zullen worden met moeilijk gedrag. Kinderen die bij 
ons terecht komen hebben vaak al een moeilijke weg afgelegd en 
hebben extra nood aan warmte en zorgzaam handelen. Het schoolteam 
engageert zich om te zoeken naar manieren om hier mee om te gaan.

omgaan met moeilijk gedrag

warm & zorgzaam
handelen (verbindend schoolklimaat)

betrokkenheid
van leerlingen, ouders en schoolteam

preventie
van probleemgedrag

herstelgericht
benaderen van conflicten
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In onze missie stellen we dat we als professionele medewerkers borg 
staan voor een brede persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen in 
nauwe samenwerking met alle belanghebbenden. Daarom vinden we het 
belangrijk om alle partners in het netwerk van de leerling te betrekken: 
het volledige schoolteam, alle leerlingen en hun ouders, maar ook 
externen.

De focus ligt op sterk investeren in preventieve basiszorg inzake 
omgaan met moeilijk gedrag, want indien fase 2 van het zorgcontinuüm 
overbelast wordt door teveel crisissen, dan impacteert dit de volledige 
schoolwerking.

Als basis hanteren we het principe van het verbindende schoolklimaat. 
Een verbindend schoolklimaat is een schoolklimaat waarin iedereen 
(leerlingen, personeel, ouder(s)) de moeite waard is en wordt 
gewaardeerd om wie hij is, om wat hij kan en om wat hij doet, binnen 
zijn eigen mogelijkheden en binnen de afgesproken kaders van de 
school.

• Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/wegen_
naar_nieuwe_kansen_leidraad_bij_de_preventie_van_en_de_omgang_met_
regel-_en_normovertredend_gedrag_printversie.pdf
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In een verbindend schoolklimaat kiest de school dan ook expliciet voor 
het herstelgericht benaderen van conflicten. Wat dit betekent kunnen 
we verduidelijken aan de hand van de sociale discipline matrix. Hierin 
worden vier basisinvalshoeken zichtbaar van waaruit een school kan 
werken aan conflicten.

Een goede registratie in elke fase van het zorgcontinuüm is van belang. 
Het handelingsplan kan hiervoor gebruikt worden.

Het herattesteren van leerlingen naar een betere context moet zeker 
kunnen, maar moet wel met zorg voor de leerling gebeuren.
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paramedische ondersteuning = logo, ergo, verpleegster, ortho/psycho.
paramedische ondersteuning = logo, ergo, verpleegster, ortho/psycho.
paramedische ondersteuning = logo, ergo, verpleegster, ortho/psycho.
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 cvo Groeipunt

Kiempunt

Naast onze campus in Buggenhout heeft Kiempunt ook nog twee 
campussen in Eeklo en in Assenede. 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. Eén van 
deze scholen is Richtpunt campus Buggenhout.

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 

zijn er nog  
provinciale scholen?

http://www.kiempunt.be
http://www.richtpunt.be
http://www.groeipunt.be


Kiempunt campus Buggenhout
Klaverveld 6
9255 Buggenhout

052 39 70 29

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

Facebook 
Kiempunt campus Buggenhout
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