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Kiempunt campus Assenede

een school van de Provincie Oost-Vlaanderen

dit zijn de pijlers van ons onderwijs
•

kwaliteitsvol onderwijs

•

goesting in leren

•

samen school maken

•

ondersteuning op maat

•

functioneel onderwijs

•

geborgen en veilig nest

PSBBO De Zeppelin wordt
Kiempunt campus Assenede
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 middelbare scholen, kiest een leerling al meer een richting, en ten slotte in
CVO Groeipunt, de centra voor volwassenenonderwijs, kunnen volwassenen verder blijven groeien en bijleren.
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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-, leefen 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 Assenede heeft Kiempunt ook nog twee
campussen in Eeklo 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 fotografiecursus en het leren van Chinees? Het kan allemaal bij CVO Groeipunt

▸

Kiempunt

www.groeipunt.be
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toelatingsvoorwaarden
Het kind beschikt over een attest type basisaanbod
(voor kinderen met leerstoornissen) of een attest type 2
(voor kinderen met een verstandelijke beperking)
afgeleverd door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Kiempunt campus Assenede

biedt buitengewoon lager onderwijs aan,
zowel type basisaanbod als type 2

ondersteuningsnetwerk
Onze school is ook partner van het Openbaar Ondersteuningsnetwerk 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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type basisaanbod
voor wie
Voor leerlingen die doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs
type basisaanbod is geen diagnose vereist. Ze komen er terecht wanneer
het gewoon onderwijs niet kan tegemoet komen aan hun zorgvragen.
Het CLB moet een advies schrijven dat het regulier onderwijs het kind
niet door redelijke aanpassingen kan opvangen. Het betreft leerlingen met
mogelijke leerstoornissen en leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, ADHD,
ADD …). Zij hebben nood aan een specifieke, professionele aanpak.
aanpak
Een professioneel team maakt voor het kind een plan op maat in
samenwerking met de ouders en andere betrokkenen (REVA, CLB,
externe begeleidingsdiensten …):

focus op zelfredzaamheid, sociaal-emotionele vaardigheden
en leren leren

•

warme en veilige leeromgeving waar elk kind zich thuis voelt

•

aandacht voor elke kleine stap binnen het leerproces

•

evaluatie van het leerproces per kind (kindcontacten,
oudercontacten, observaties, schriftelijke en mondelinge
toetsen, klassenraden, zorgoverleg)

wat erna
Bij het voltooien van het leertraject op onze school krijg je na
de klassenraad informatie over de verdere vorming van jouw kind
op een ouder-contact of via het CLB.

•

gerichte aandacht voor talenten, sterktes, fysiek
en psychisch welzijn

•

in kaart brengen van de noden en behoeften met
een aangepaste doelenselectie

Dit kan het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO opleidingsvorm 3)
of gewoon secundair onderwijs (beroepssecundair of technisch secundair
onderwijs) zijn.

•

specifieke paramedische begeleiding (logo, kine, ergo, ortho,
kinderverzorging) in groep of individueel waar nodig

inschrijven

•
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•

individueel onderwijs voor wiskunde waar nodig
(bijzondere leermeester individueel onderwijs – BLIO)

In de loop van het schooljaar tijdens de schooluren (na afspraak).

•

leertraject in kleine groep op tempo van het kind

In de vakantie: de eerste week van juli en de laatste 14 dagen van
augustus, telkens van 10 tot 12 uur.

•

werken vanuit levensechte leersituaties met concreet materiaal:
functioneel onderwijs

Ouders zijn in het bezit van een verslag type basisaanbod, uitgereikt
door het CLB.

•

ruime aandacht voor muzische beleving, beweging
en zwemmen
Kiempunt
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type 2
voor wie

12

Onderwijs op maat voor kleuters en lagere schoolkinderen met
een matige of ernstige mentale beperking die met een attest type 2
doorverwezen worden naar het buitengewoon basisonderwijs.

•

evaluatie van het leerproces per kind (observaties, oudercontacten,
kindcontacten, aangepaste mondelinge en schriftelijke testen,
klassenraden, zorgoverleg zowel intern
als met externen)

aanpak

•

focus op zelfredzaamheid en sociaal-emotionele vaardigheden.

Een professioneel multidisciplinair team maakt voor het kind een plan
op maat in samenwerking met de ouders en de andere betrokkenen
(REVA, CLB, externe diensten …):

•

spelend leren (doeactiviteiten werken inspirerend – zo leren ze uit
eigen ervaringen)

•

gerichte aandacht voor talenten, sterktes, fysiek en psychisch welzijn

wat erna

•

specifieke paramedische begeleiding (logo, kine, ergo, ortho,
kinderverzorging), zowel op de klasvloer als in individuele therapie /
ook de BLIO-leerkracht ondersteunt op de klasvloer

Bij het voltooien van het leertraject op onze school krijg je na de
klassenraad informatie over de verdere vorming van jouw kind op
een oudercontact of via het CLB.

•

aanleren aan de kinderen wat bij anderen spontaan groeit.

•

zorgen voor ‘goesting’ in leren, door aangepaste leermethodes,
zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Zo krijgen ze de
kans om zich optimaal te ontplooien en zichzelf te zijn in
onze samenleving

Dit kan het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO opleidingsvorm
1 of 2) zijn.
inschrijven
In de loop van het schooljaar tijdens de schooluren (na afspraak).

•

warme en veilige leeromgeving waarin elk kind zich thuis voelt

•

zorgen voor een aangepast, individueel leertraject per kind

In de vakantie: de eerste week van juli en de laatste 14 dagen van
augustus, telkens van 10 tot 12 uur.

•

aandacht voor elke kleine stap binnen het leerproces

Ouders zijn in het bezit van een verslag type 2, uitgereikt door het CLB.

•

een sterk gezondheidsbeleid met veel bewegen en zwemmen

Kiempunt
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onze troeven
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•

kosteloos onderwijs: gratis leeruitstappen, zwemlessen en gebruik
van schoolmateriaal

•

gratis busvervoer

•

ergotherapie, individuele therapie, logopedie, winkelen, kookactiviteiten,
zwemmen, Sherborne, kine, muzische vorming, hygiëneactiviteiten,
zindelijkheidstraining, snoezelen …

•

het karakter van de school wordt getypeerd door de aanwezigheid van
onderwijs type Basisaanbod en onderwijs type 2. Voor kinderen op de
grens tussen Basisaanbod en type 2 betekent dit vaak een meerwaarde

•

een professioneel multidisciplinair team dat zich regelmatig bijschoolt

•

tweewekelijks zwemmen doorheen het hele schooljaar

•

de school ligt in een oase van groen: maximaal genieten van de
natuur binnen het domein en bij wandelingen buiten het domein

•

uitstappen naar nabijgelegen winkels zijn ideaal bij het nastreven van
sociale zelfredzaamheid en integratie

•

we zijn een open gemeenschap met respect voor elke levensopvatting
en religieuze of filosofische overtuiging

praktische info
openingsuren
dag

van

tot

maandag

8.00 uur

16.30 uur

dinsdag

8.00 uur

16.30 uur

woensdag

8.00 uur

12.00 uur

donderdag

8.00 uur

16.30 uur

vrijdag

8.00 uur

16.30 uur

bereikbaarheid
Onze school ligt in de onmiddellijke omgeving van de expresweg
Antwerpen – zeekust.

Voor Type 2 komen hier nog de volgende gemeentes bij:
Sleidinge (volledig), Oosteeklo (volledig), Sint-Laureins, Maldegem,
Adegem, Lievegem (deel), Lembeke en Eeklo.

gratis busvervoer: schoolbussen
Alle leerlingen in het buitengewoon basis- of secundair onderwijs in
Vlaanderen en Brussel hebben recht op gratis busvervoer. De enige
voorwaarde is dat ze naar de dichtstbijzijnde school gaan, van het net
dat zij verkiezen én die het type onderwijs aanbiedt waarnaar het attest
(van het centrum voor leerlingenbegeleiding) van de leerling verwijst.

met de bussen van De Lijn

De leerlingen worden met de schoolbussen opgehaald in
de volgende gemeenten:

Leerlingen kunnen met de fiets naar school komen.
Er is een ruime fietsenstalling voorzien op de school.

Er is een bushalte vlakbij de ingang van de school.
Buslijn 52 en 97 stoppen hier.
met de fiets

Assenede, Bassevelde (deel), Boekhoute, Desteldonk, Ertvelde, Kluizen,
Moerbeke, St.-Kruis-Winkel, Wachtebeke/Overslag, Zelzate, Eksaarde,
Zeveneken, Stekene, Lochristi (deel), Rieme, Doornzele, Wippelgem,
Evergem (deel), Sleidinge (deel) en Oosteeklo (deel).
16

met de auto
Onze school ligt dichtbij de expresweg E34.
Er is ruime parkeergelegenheid voor het schoolgebouw.
Kiempunt
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Kiempunten
bij mij in de buurt …
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Groeipunt

Kiempunt campus Assenede
Stoepestraat 40
9960 Assenede
09 344 98 69
info@kiempuntassenede.be
www.kiempuntassenede.be
www.oost-vlaanderen.be
Facebook
Kiempunt campus Assenede

