Ziekenhuisschool
Voor kinderen die (tijdelijk) in de
Universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie
Antwerpen verblijven

Kleuter-, lager en secundair onderwijs
Type 5- Opleidingsvorm 4
De Leerexpert Ziekenhuisschool geeft basis- en secundair onderwijs op
maat aan kinderen en jongeren die residentieel of ambulant in het
Universitair Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA) verblijven.
Het gaat om kinderen met ontwikkelingsstoornissen, emotionele en/of
gedragsproblemen. Door een opname kunnen ze (tijdelijk) niet naar hun
gewone school. Onze bedoeling is om de leerachterstand te beperken
zodat ze zo vlot mogelijk terug naar hun gewone school kunnen terugkeren of naar een geschiktere school geheroriënteerd kunnen worden.
De Ziekenhuisschool van De Leerexpert beschikt dan ook over een
deskundig en ervaren schoolteam.

Kleuter- en lagere school
Kinderen krijgen tijdens hun opname 2 tot 3 uur per dag een individueel
leertraject van leerkrachten van De Leerexpert. Dat gebeurt na gezamenlijk overleg met kinder- en jeugdpsychiater, psycholoog, groepsleiding en andere
therapeuten. Samen bekijken we wat de
leerling aankan. Ook de leerkracht van
de ‘gewone’ school wordt betrokken. Elk
kind doorloopt een uitvoerige screening
om tot een correcte beginsituatie te
komen. Onze lessen maken deel uit van
het thera-peutische geheel en gebeuren
in kleine klasgroepen.

Secundair onderwijs
De jongeren in het UKJA komen uit verschillende scholen en studierichtingen. Ook hun leeftijden, noden en schoolervaringen zijn zeer
verschillend. Daarom biedt Ziekenhuisschool van De Leerexpert
verschillende leermethodes aan.
Jongeren die tijdelijk niet naar school gaan, krijgen les van vakleerkrachten van De Leerexpert. Onze leerkrachten gaan aan de slag met
de leerstof van de thuisschool. De Ziekenhuisschool heeft ook experten
met ervaring in het buitengewoon secundair onderwijs. Leerlingen met
autisme kunnen een bijkomend programma volgen waarbij we de focus
leggen op sociale vaardigheden op school of het versterken van hun ik of
leren leren.
In sommige gevallen werken we niet uitsluitend met de leerstof van de
thuisschool maar bieden we een lessenpakket op maat van de jongere.
We vertrekken dan vanuit de eigen interesses en talenten en willen zo de
leermotivatie opnieuw activeren.
“Voor de meeste jongeren zijn de
lessen een fijne afwisseling. Ze kunnen met andere dingen bezig zijn en
werken zo aan hun toekomst.
We focussen ons op wat wel goed
loopt en niet op de problemen.
Ik probeer leren terug plezant te maken. Meestal lukt dat wel!”
Johan Huygelen, leerkracht Ziekenhuisschool van De Leerexpert

Wat na de opname?
Tijdens de opname gaat men na of een heroriëntering (een andere school,
richting, onderwijsvorm, opleidingsvorm) of een re-integratie in de oorspronkelijke thuisschool wenselijk is. Dit gebeurt steeds in overleg met de
leerling, de ouders, de leerkrachten en het multidisciplinair team van het
ziekenhuis.

Inschrijven in de Ziekenhuisschool van
De Leerexpert
Elk schoolgaand kind tussen 2,5 en 18 jaar dat is opgenomen in het UKJA
kan ingeschreven worden in de Ziekenhuisschool van De Leerexpert.Kinderen blijven uiteraard ook ingeschreven in de thuisschool.

De Leerexpert Ziekenhuisschool | afdeling
Kinder-en jeugdpsychiatrie
Onderdeel van therapeutisch geheel
In overleg met de thuisschool
Aanbod op maat
Expertenteam
Flexibel en deskundig
“In mijn leefgroep duurt een opname gemiddeld 6 maan-

Kden. Het feit dat jongeren dankzij de ziekenhuisschool niet
perse een schooljaar moeten overdoen, trekt hen en de
ouders soms over de streep om te kiezen voor een opname. Onze jongeren zijn vaak omwille van hun problemaEline, begeleider leefgroep
Leefgroep B in UKJA

tiek al lang niet meer naar school geweest of hadden er
veel problemen. De ziekenhuisschool is dan onmisbaar als
veilige en ondersteunende plek om te oefenen om zo later
terug de stap naar een gewone school te maken. Daarvoor
zitten de jongere, het schoolteam en het therapeutische
team regelmatig samen om te kijken wat individueel de
beste aanpak is."

Kleuter onderwijs: ZNA UKJA, Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
Lager onderwijs: ZNA UKJA, Commandant Weynstraat 165, 2660 Hoboken
Secundair onderwijs: ZNA UKJA, Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
03/280 49 16 (secretariaat) | 03/280 49 07 (directie)
Ziekenhuisschool.basis@leerexpert.be / Ziekenhuisschool.secundair@leerexpert.be

www.leerexpert.be/ziekenhuisschool
@ZiekenHSchool
je vindt ons ook op Facebook

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. De Ziekenhuisschool is een
onderdeel van De Leerexpert.

V.U. Patrick Huygen | Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen
wettelijk depot: D/2014/0306/194

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 leerkrachten, maar ook met ouders.
www.leerexpert.be/ziekenhuisschool

