
Type 4
Voor kinderen met een motorische  
en/of meervoudige beperking



Type 4 - Kleuter- en lager onderwijs op maat

Kinderen met een motorische beperking zijn welkom bij De Leerexpert in 

Dullingen. We bieden een traject aan van kleuter tot schoolverlater. De 

kinderen krijgen er ook (para)medische verzorging vanuit de school en/of 

het Multifunctioneel Centrum Mytyl (MFC). Het schoolteam en het MFC  

werken zeer nauw samen. 

Met aangepaste methodes en specifieke 

(para-)medische therapieën stimuleren onze 

experten de ontwikkeling van het kind.

We werken hard aan zelfredzaamheid zodat 

onze leerlingen in de toekomst zo zelfstandig 

mogelijk kunnen deelnemen aan de  

maatschappij. 

"De Leerexpert Dullingen is een vrij kleine school met 

een familiale sfeer. Het team haalt het beste uit elk 

kind. Toch is er geen stress op school. Lars voelde 

zich onmiddellijk op zijn gemak, waardoor de keuze 

snel gemaakt was. De kinderen hebben hier respect 

voor elkaar. Pesten is niet aan de orde."Karen, mama van Lars (17 jaar)



Wat na basisonderwijs?

Elk kind wordt, afhankelijk van zijn mogelijkheden, voorbereid op de  

overstap naar het gewoon secundair onderwijs of naar alle opleidings-

vormen binnen het buitengewoon secundair onderwijs. 

In de praktijk stappen de meeste kinderen in Dullingen over naar  

opleidingsvorm 1. Hiermee bereiden we ze voor op een beschermd leven 

en een zinvolle dagbesteding. 

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

ouders en de school bepaald. 



Inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs 
van De Leerexpert

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

type 4 nodig. Voor het MFC dien je een goedkeuring te krijgen via de Inter-

sectorale Toegangspoort.  

De inschrijving wordt steeds gekoppeld aan een interdisciplinaire intake.

Je hebt recht op gratis busvervoer als je dichtstbijzijnde school van De 

Leerexpert kiest. Ouders kunnen ook een aanvraag doen voor  

individueel vervoer. 

Vraag informatie aan je CLB. Je kan het CLB contacteren via telefoon 

03 206 13 11 of mail clb@so.antwerpen.be.



Type 4 bij De Leerexpert 

De Leerexpert Dullingen & MFC Mytyl

       Het welbevinden van de leerling staat voorop

       Groene omgeving 

       Van kleuter tot schoolverlater

       Tuin met blotevoetenvoelpad

       Ouderbetrokkenheid

       Kleinschalig en familiale sfeer

       Warme maaltijden

       Eigen CLB met mogelijkheid tot begeleidingstrajecten naar VAPH en  

       Integrale Jeugdhulp 

       Expertenteam

       Hooggespecialiseerde opvang, verzorging en therapie (bobath)

       Open tijdens de schoolvakanties en op woensdagnamiddagen 

       Erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een  

       Handicap)

Vervolgopleiding buitengewoon secundair onderwijs

De Leerexpert Dullingen: onderwijsvorm 1 (bereidt leerlingen voor op 

beschermd leven en een zinvolle dagbesteding) 

Tamara, mama van Yarno (9 jaar) 

"Yarno ging eerst naar een gewone kleuterschool. 

Maar hij was daar niet gelukkig. We beslisten 

daarom vrij snel om de stap naar het buitengewoon 

onderwijs te maken. Vanaf de eerste dag in De Leer-

expert Dullingen gaat Yarno met de glimlach naar 

school. Dat doet hij nog steeds! Het is dan ook een 

fijne school midden in het groen."



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 streven ernaar om elk kind zoveel mogelijk groeikansen te geven. 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 leerkrachten, maar ook met ouders. 

Welkom bij De Leerexpert

De Leerexpert Dullingen

Dullingen 46

2930 Brasschaat

03 217 26 36

dullingen.basis@leerexpert.be

www.leerexpert.be/dullingen

Je kan steeds een afspraak maken om onze 

school en het MFC te bezoeken.

www.leerexpert.be
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