Type 3
Voor kinderen met ernstige sociale,
emotionele en/of gedragsproblemen

Type 3 - Kleuter- en lager onderwijs op maat
De Leerexpert in de August Leyweg 4 biedt kinderen met gedrags- en
emotionele stoornissen een warme en gestructureerde leeromgeving.
Het is belangrijk dat deze kinderen op een respectvolle wijze leren omgaan met zichzelf en anderen. Daarom werken we voornamelijk aan een
positief zelfbeeld, sociale vaardigheidstraining en leren omgaan met
emoties. Dat gebeurt met aandacht voor structuur en via een individuele
leeraanpak. Samen met een expertenteam van leerkrachten, pedagogen,
psychologen en paramedici proberen we de grenzen van kinderen te
verleggen. De ouders zijn een belangrijke partner in dit verhaal.

“Bij De Leerexpert is Kynia veel rustiger geworden, ze gaat nu graag naar school
en bloeit open. De klassen zijn er kleiner dan in een gewone school. Er is dan ook
minder lawaai. De school werkt met een dikke duimensysteem. Dat helpt ons
thuis ook”.
Pleegmama Kynia (6 jaar), kleuter in de regenboogklas van De Leerexpert August
Leyweg 4

“C. ervaart veel meer rust bij De Leerexpert. Vroeger raakte hij gefrustreerd omdat
hij moeilijk meekon in grote klasgroepen. Door een individuele aanpak en kleine
klasjes beent hij snel bij. Na enkele jaren zou hij terug naar het gewone secundair
onderwijs kunnen.”
Jonas, begeleider van C. (11 jaar), leerling van De Leerexpert August Leyweg 4

Wat na basisonderwijs?
Na het kleuter- en lager onderwijs helpen het lerarenteam en CLB bij het
kiezen van een studierichting in het secundair onderwijs. Sommige
kinderen behalen de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs en
kunnen de overstap maken naar het gewoon secundair onderwijs.
Anderen komen terecht in opleidingsvorm 3 of 4 van het buitengewoon
secundair onderwijs. Jongeren worden er voorbereid op werk.

Inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs
van De Leerexpert
Om in te schrijven in De Leerexpert heb je een CLB-attest type 3 nodig
nadat een multidisciplinair team een diagnose vaststelt. Je kan het CLB
contacteren via telefoon 03 206 13 11 of mail clb@so.antwerpen.be.
Volgende stoornissen komen in aanmerking voor een type 3-attest:
• Een aandachtstekortstoornis en hyperactiviteit (ADD en ADHD)
• Een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis
• Een groot verschil tussen cognitieve en emotionele ontwikkeling
• Een angst- en stemmingsstoornis
• Een hechtingsstoornis

Type 3 bij De Leerexpert
De Leerexpert August Leyweg 4
Oog voor extra structuur
Kleine klasgroepen
Kleinschalige school voor kleuter- en lager onderwijs
Sociale vaardigheidstraining
Expertenteam werkt nauw samen met de ouders
Veel bewegingsmogelijkheden
Kookactiviteiten, tuinprojecten, bibliotheekbezoeken bevorderen de
integratie in de maatschappij

Vervolgopleiding buitengewoon secundair onderwijs:
• De Leerexpert Begijnenvest: opleidingsvorm 3
• De Leerexpert Schotensesteenweg 252: opleidingsvorm 3
• De Leerexpert Schoolstraat: opleidingsvorm 3
Opleidingsvorm 3 bereidt leerlingen voor op de integratie in een gewoon
leef- en arbeidsmilieu.
Heel wat leerlingen stromen door naar opleidingsvorm 4: deze bereidt
leerlingen voor op een studie in het hoger onderwijs of op tewerkstelling
in het gewone werkmilieu.
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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 leerkrachten, maar ook met ouders.

www.leerexpert.be

