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Exclusief 

Georganiseerd door het  
buitengewoon onderwijs

Geïntegreerd 

Samenwerking tussen het  
gewoon onderwijs en het  
buitengewoon onderwijs
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Volledige schoolwerking  
vertrekkend vanuit  
leerlingen met ASS

Flexibiliteit 

Apart van het gewoon onderwijs  
waar het moet (vb. lessen, hande-
lingsplanning…), samen waar het 
kan (vb. refter, speelplaats)
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1A : 3 klassen met ± 7 leerlingen

2A : 3 klassen met ± 7 leerlingen

1A : 2 klassen met ± 7 leerlingen

2A : 2 klassen met ± 7 leerlingen
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an Na 1ste graad gewaarborgde  
schoolloopbaan in
   • ASO
   • TSO 
   • BSO 
in het buitengewoon onderwijs  
Campus Ter Sterre (Moorslede)

Na 1ste graad gewaarborgde 
schoolloopbaan
   • ASO, TSO of BSO in het  
      gewoon onderwijs in Athena 
   • ASO, TSO of BSO in het 
      buitengewoon onderwijs 
      Campus Ter Sterre (Moorslede) 
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ng In 1ste lijn door klascoach en  
klasbegeleider.

In 2de lijn door een uitgebreid  
multidisciplinair team.

In 1ste lijn door klascoach en  
klasbegeleider.

In 2de lijn door gespecialiseerde 
leerlingbegeleiding.

athena
campus Heule

Buitengewoon Onderwijs OV4 T9
Geïntegreerd of exclusief? Onderwijs op maat van jouw kind!

1ste graad A-stroom (1A & 2A)
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Schoolbussen met enkel onze  
leerlingen en onze busbegeleiders

Schoolbussen leerlingen buiten- 
gewoon onderwijs regio Kortrijk

Gratis abonnement voor de NMBS of De Lijn

Gedeeltelijke terugbetaling van gemaakte kosten  
indien vervoer met eigen wagen
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•   Individueel Handelingsplan (IHP) voor elke leerling
•   Wekelijkse leerlingenbespreking
•   Vast klaslokaal
•   Prikkelarme lokalen
•   Visualisaties
•   Vluchtroute (permanentie)
•   Grondige voorbereiding van activiteiten
•   Gevarieerde en georganiseerde vrijetijdsinvulling
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•   Leren Leren
•   Kennen - & Kunnenblaadjes bij evaluaties
•   Gedetailleerde opdrachtbeschrijvingen bij taken
•   Professionalisering in omgaan met jongeren met ASS
•   Focus op diverse werkvormen
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Verbonden aan MPI Sterrebos (Rumbeke)
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Veerle Benoit
Orthopedagoog ASO
veerle.benoit@tersterre.be  

Passendaalsestraat 26
8890 Moorslede
051/77 77 75

www.tersterre.be

Elien D’Haene
Coördinator autiproject
elien.dhaene@g-o.be

Guido Gezellelaan 10
8501 Heule
056/37 03 57

www.athena-heule.be

athena
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