Type 7
Voor kinderen met een spraak- en
taalontwikkelingsstoornis

Type 7 - Kleuter- en lager onderwijs op maat
In De Leerexpert August Leyweg 10 krijgen kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen onderwijs op maat. Dit betekent dat de lessen
worden afgestemd op de mogelijkheden, de beperkingen en op het tempo
van het kind. Wij zorgen voor duidelijke regels en afspraken en brengen
zo structuur in de leefwereld van de leerling. Wij verduidelijken wat voor
anderen vanzelfsprekend is! Onze aanpak is taalgericht met extra aandacht op het oefenen van sociale vaardigheden. Ons expertenteam werkt
hard aan de zelfredzaamheid van de leerlingen en de ontwikkeling van
een positief zelfbeeld.

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, stromen ze meestal door naar een secundaire
school van De Leerexpert (opleidingsvorm 3) of naar het reguliere onderwijs.

Elga, mama van Ward (11 jaar)
leerling van De Leerexpert August
Leyweg 10

"Ward was door zijn spraakstoornis in de kleuterschool een zeer stil en introvert
kind. Hij durfde amper te praten op school. We beslisten om de overstap te maken
naar een buitengewone school. We hadden nog nooit van De Leerexpert August
Leyweg 10 gehoord, maar toen we gingen kijken waren we direct overtuigd: een
grote tuin met serre, mooie speelplaats, zelfs een zwembad. Ward bloeide op
één maand tijd helemaal open in De Leerexpert. De klasjes zijn er klein, de leerkrachten kennen hun leerlingen dan ook door en door. Die persoonlijke aanpak
vind ik echt fantastisch! Jaarlijks organiseert de school een aantal activiteiten
samen met de ouders, bijvoorbeeld een mega picknick of nachtwandeling. Zo leer
je tenminste nog wat ouders kennen!"

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 7 nodig. Je kan het CLB contacteren via telefoon 03 206 13 11 of mail
clb@so.antwerpen.be.

Type 7 bij De Leerexpert
De Leerexpert August Leyweg 10
Structuur en veiligheid
Leren probleemoplossend denken
Kleine klasgroepen
Positief zelfbeeld
Expertenteam
Tuinproject om tot functioneel leren te komen
Aangepaste woordenschatdidactiek
Vervolgopleiding:
Regulier secundair onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs:
• De Leerexpert Schotensesteenweg 252: opleidingsvorm 3
• De Leerexpert Schoolstraat: opleidingsvorm 3
• De Leerexpert Begijnenvest: opleidingsvorm 3
Opleidingsvorm 3 bereidt leerlingen voor op de integratie in een gewoon
leef- en arbeidsmilieu.

"Elmo gaat sinds zijn zesde met plezier naar De Leerexpert. De kinderen zitten er
in kleine klasjes. Logopedie krijgt hij zelfs op individuele basis. Elmo leerde ook
hoe hij zijn woede kan leren beheersen. Hij boekte al heel wat vooruitgang. Ik ben
dan ook erg tevreden van de school."
Tamara, mama van Elmo (11 jaar), leerling van De Leerexpert August Leyweg 10

Welkom bij De Leerexpert
De Leerexpert August Leyweg 10
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2020 Antwerpen
03 242 01 40
augustleyweg10@leerexpert.be
www.leerexpert.be/augustleyweg 10
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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

