
Type 6
Voor kinderen met een visuele beperking



Type 6 - Kleuter- en lager onderwijs op maat

In De Leerexpert August Leyweg 10 krijgen blinde en slechtziende  

kinderen onderwijs op maat. De klassen zijn speciaal ingericht met lees- 

en computerhulpmiddelen. Indien nodig leren de kinderen braille. 

De Leerexpert bereidt hen waar mogelijk voor om met speciale hulpmid-

delen naar het gewone (basis)onderwijs te gaan. Slechtziende kinderen 

leren door intensieve training hun resterende gezichtsvermogen beter te 

gebruiken. We werken hard aan de zelfredzaamheid van de leerlingen en 

de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Dankzij ons tuinproject kunnen 

we kinderen sensibiliseren rond ecologie. De kinderen vinden ook rust in 

de tuin.



Wat na basisonderwijs?

De stap naar het secundair onderwijs wordt altijd samen met het CLB, de 

ouders en de school bepaald. Kinderen die de leerdoelen van het gewoon 

lager onderwijs hebben bereikt, stappen over naar het gewoon secundair 

onderwijs. Als dit niet zo is, kunnen ze afhankelijk van hun talenten door-

stromen naar de secundaire scholen van De Leerexpert.

“Ik zie bijna niets meer. Daarom zat ik 2 jaar op deze 

school. Ik leerde er Brailleschrift. Nu ga ik naar een gewone 

lagere school en krijg ik GON-begeleiding. Op de nieuwe 

school is het ook plezant!” 
Amal (7 jaar), ex-leerling van 
De Leerexpert August Leyweg 10



Inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs 
van De Leerexpert

Om in te schrijven in een school van De Leerexpert, heb je het CLB-attest 

type 6 nodig. Je kan het CLB contacteren via telefoon 03 206 13 11 of mail 

clb@so.antwerpen.be.



Type 6 bij De Leerexpert 

De Leerexpert August Leyweg 10

     Structuur en veiligheid

     Leren probleemoplossend denken

     Kleine klasgroepen

     Positief zelfbeeld

     Expertenteam

     Aangepaste klasinrichting

Vervolgopleiding: 

Regulier secundair onderwijs  

Buitengewoon secundair onderwijs: afhankelijk van de talenten komt de 

leerling terecht in onderwijsvorm 1, 2 of 3. De Leerexpert biedt al deze 

opleidingsvormen aan in verschillende scholen.

“Toen Louis in de eerste kleuterklas zat, werd snel duidelijk dat hij onderwijs op 

maat nodig had. Ondertussen zit hij al een aantal jaren in De Leerexpert. Ik vind 

het daar gewoon fantastisch. Louis krijgt er heel veel ondersteuning, maar dat 

heeft hij ook echt nodig. Alles gebeurt op zijn tempo en maat. De klasjes zijn dan 

ook klein.” 

Katrien, mama van Louis (9 jaar), leerling van De Leerexpert August Leyweg 10



Kinderen en jongeren die speciale zorg nodig hebben kunnen terecht in 

één van de 13 stedelijke kleuter-, lagere en secundaire scholen voor 

buitengewoon onderwijs van De Leerexpert. 

Buitengewoon op maat. Wij geloven dat iedereen kan leren. Op zijn 

tempo en op zijn niveau. Met onderwijs op maat van elk kind halen we 

het beste uit elke leerling.

Eén samenleving. Beperking of geen beperking, we leven samen in één 

samenleving waar iedereen een plek krijgt. 

Flexibel en innovatief. We blijven voor elk kind zoeken naar de beste 

oplossing en groeimogelijkheden. Dat vraagt van onze medewerkers een 

bijzondere aanpak.

Onbetwistbare expertise. Onze medewerkers hebben een schat aan  

ervaring en deskundigheid. Die expertise delen we met andere leer- 

krachten, maar ook met ouders. 

Welkom bij De Leerexpert

De Leerexpert August Leyweg 10

August Leyweg 10

2020 Antwerpen 

03 242 01 40

augustleyweg10@leerexpert.be

www.leerexpert.be/augustleyweg10

www.leerexpert.be
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