Opvang

Internaat
Driftweg 77

School
Iedere schooldag is er gratis opvang mogelijk vanaf 7u30 tot 18 uur, ook op
woensdagnamiddag.

8420 De Haan
059/23 54 05

Op woensdag is er in de vestiging in Eernegem opvang mogelijk tot 12 uur.

Het internaat is open van maandag tot vrijdag.

Ook in de vakantie is er opvang mogelijk in onze vestiging in Oostende:

Het internaat is betalend, een sociaal tarief kan aangevraagd worden (dit is een
lagere dagprijs). Aan de hand van de belastingaangifte van het vorige aanslagjaar
kan nagegaan worden of uw kind hiervoor in aanmerking komt.

-

Krokusvakantie;
Herfstvakantie;
Eerste 2 weken en de laatste 2 weken van de zomervakantie.

De inschrijving gebeurt in het internaat zelf.

OPGELET: voor de opvang in de vakanties vragen we om €2,5 zakgeld mee te
geven. De opvang zelf blijft gratis.

Internen kunnen ook tijdens de vakanties en weekends opgevangen worden in ons
instituut, daarvoor hebben wij een opvangcentrum.

Een inschrijvingsformulier wordt steeds meegegeven voor de vakanties.

Internaat met Permanente Openstelling (IPO)
Driftweg 77
8420 De Haan
059/23 54 05

Ons lessenpakket

Onze schooluren

In het basisonderwijs worden er 28 lesuren voorzien, wij organiseren 29 lesuren.
Dit extra uurtje wordt ingevuld met schaakles of sport en spel. Tijdens deze lessen
proberen we kinderen op een speelse manier sociale vaardigheden bij te leren, te
leren omgaan met materiaal, winst en verlies, …
Naast taal en wiskunde bieden wij ook ICT, zwemmen, turnen, crea, muzische, Wero
en levensbeschouwelijke vakken aan.

Voormiddag

In het GO kunt u kiezen tussen verschillende levensbeschouwelijke vakken.
Elke huistaak wordt in het agenda gezet. Volgende frequentie wordt nagestreefd:
Onderbouw: 1x per week (inoefenen taal).

Middagpauze

Middenbouw: 2x per week (inoefenen taal en wiskunde).
Bovenbouw: 3x per week (inoefenen taal en wiskunde).

Namiddag

8u45-09u10
9u10- 09u35
9u35- 10u
10u-10u25
10u25-10u50
10u50-11u05 (speeltijd)
11u05-11u30
11u30- 11u55
11u55- 13u15
13u15- 14u05
14u05-14u55
14u55-15u10 (speeltijd)
15u10- 16u

Woensdagmiddag eindigen de lessen om 11u30

Schoolteam

Contactmomenten

Directeur:
Ann Hindryckx
Coördinator vestiging Eernegem: Franky Douvere

Klassenraden

Vestiging Eernegem
Kleuter - en lager onderwijs
Vestiging Oostende
Kleuter – en lager onderwijs
Bijzondere leerkrachten
Lichamelijke opvoeding
Muzische vorming
N.C. Zedenleer
R.K. Godsdienst
Protest. Godsdienst
Islam. Godsdienst
Bijzondere leerkracht individueel onderricht
ICT

Er worden 3 klassenraden per schooljaar georganiseerd, hierbij wordt er een
multidisciplinair handelingsplan opgesteld.
Bij de start van elke nieuwe leerling wordt er een aanvangsklassenraad
georganiseerd waarbij de ouders uitgenodigd worden.
Bij de bespreking van potentiele schoolverlaters in een eindklassenraad worden de
ouders uitgenodigd.
Bij problemen kan de school een probleemoplossende klassenraad organiseren met
de ouders.

Oudercontacten
Deze worden telkens gekoppeld aan een rapport.
Een uitnodiging wordt op voorhand meegegeven met uw kind.

Onze kinderen kunnen bovendien beroep doen op:
Onze orthopedagogen
Onze psychologen
Onze verpleegster
Onze kinderverzorgster
Onze logopedisten
Onze kinesisten
Onze administratie semi-internaat
Onze ergotherapeuten
Onze hoofdopvoeder
Onze opvoeders

Hebt u nog vragen, kunt u steeds contact opnemen met de school.

Bus
Het busvervoer is mogelijk indien u voor de dichtstbijzijnde school voor het type van
uw kind gekozen heeft.
Het busvervoer is gratis.
Verschillende busparcours worden afgelegd en halen uw kind op vaste tijdstippen en
vaste afhaalplaatsen op.
Op de bussen is er steeds een bus begeleider aanwezig. De kinderen moeten de
afspraken op de bus naleven.
Bij aanhoudende conflicten of busproblemen werken we met een busrapport.

Maaltijden
U kunt kiezen tussen volgende opties:
-

Warm eten: 3,75 €
Warm eten kleuter: 3,00 €
Belegd broodje: 2,50 € (enkel vestiging Oostende)
Soep: 0,75 €
Melk: 0,30 €

De betaling gebeurt maandelijks via facturatie.
De woensdag is het fruitdag.

We trachten onze leerlingen te stimuleren in elk aspect van hun ontwikkeling. Naast
het cognitief aspect, volgen we ook de motorische, sociale en emotionele
ontwikkeling op. Wij schenken dan ook heel wat aandacht aan het welbevinden van
onze leerlingen.
We merken dat “vrijere” momenten zoals speeltijden en refter soms moeilijk zijn voor
onze leerlingen. Om preventief te werken, bieden we geleid spel aan tijdens de
speeltijd alsook workshops in kleine groepjes. Kinderen die even nood hebben aan
een korte time-out of een gesprekje kunnen steeds terecht bij de orthopedagogen en
psychologen.

Werking

Benodigdheden

In onze school kunnen de leerlingen buitengewoon onderwijs volgen vanaf de leeftijd
van 2,5 jaar tot 13 jaar. Een verblijf in het buitengewoon onderwijs kan tot twee keer
toe met 1 jaar worden verlengd. Kinderen die in onze school ingeschreven worden
moeten een attest hebben, waarop het type aangegeven wordt. Dit attest wordt
opgemaakt door een CLB.

De school voorziet in alle voornaamste benodigdheden (agenda, schrijfmateriaal,…).

In onze school wordt onderwijs aangeboden voor kinderen met een attest type
basisaanbod, 2, 3 of 9 in Oostende en type basisaanbod, 2 en 9 in Eernegem.






Type basisaanbod: kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het
gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar in
een school voor gewoon onderwijs (vervangt Type 1 en Type 8)
Type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale beperking
Type 3: kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen
Type 9: kinderen met autismespectrumstoornis, zonder verstandelijke
beperking

Als autikernschool zijn wij gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met ASS
(autisme spectrum stoornis). Hierover vindt u meer informatie op onze website en in
onze folder.
Elk kind beschikt over talenten. Kinderen leren niet enkel van ons, ze leren ook van
elkaar! Vanuit deze visie opteren wij voor een geïntegreerde werking. Wij
organiseren type basisaanbod/3 klassen alsook type 2 klassen. Onze klassen lager
onderwijs zijn ingedeeld in een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Voor
kinderen met een diagnose autisme is er de mogelijkheid om te kiezen voor een
autiklas of om geïntegreerd te werken.
Bij aanvang van het schooljaar komt elk kind terecht in de meest geschikte
pedagogische eenheid. Wij hanteren hiervoor een aantal criteria: het taalniveau, de
leeftijd/maturiteit en de werkhouding. De type basisaanbod/3 klassen werken
“klasdoorbrekend”. Dit houdt in dat uw kind in een andere klas kan werken voor
bepaalde lesonderdelen als blijkt dat dit meer aansluit bij zijn of haar niveau.
Er wordt voor elk kind een individueel handelingsplan opgesteld. Hierin gaan we op
zoek naar de sterktes en moeilijkheden van uw kind en hoe we daar met ons
multidisciplinair team verder rond kunnen werken.
Er worden 4 rapporten per schooljaar opgesteld. Hierdoor krijgt u een compleet
overzicht over het schools functioneren van uw kind. We kiezen ervoor om niet met
punten te werken.

U hoeft enkel te voorzien in:
- Een boekentas;
- Zwemgerief (handdoek, zwemkledij en zwemzak) en turngerief (T- shirt, short,
sportschoenen en een turnzak). Indien mogelijk gelieve de kledij te voorzien van
een label.

Afspraken op school
Om een veilig klimaat te creëren en een goede sfeer op school te behouden zijn er
regels en afspraken nodig. Alle afspraken worden verduidelijkt in het
schoolreglement. Aan het begin van het schooljaar worden de schoolafspraken ook
met de leerlingen overlopen.
We vragen om geen gsm, spelmateriaal of andere multimedia mee te brengen naar
school.
Een gezond tussendoortje kan geen kwaad, maar gelieve geen snoep, kauwgum of
chips met uw kind mee te geven.
Pesten tolereren wij niet! Wij beschikken op school over een antipestteam, dat mee
waakt over het welbevinden van onze kinderen. Vanaf september 2018 is De
Vloedlijn een KiVa- school.

Beste ouders,

CLB

Op de volgende bladzijden vindt u wat uitleg over de werking van onze
school en een aantal praktische weetjes.
Onze school maakt deel uit van de Scholengroep Aan Zee en heeft een
vestigingsplaats in Eernegem en Oostende . Wij beschikken ook over een
internaat en een opvangcentrum in De Haan.
Onze school werkt samen met het CLB GO Oostende.
Ons CLB-team bestaat uit:
Onthaler:

Annelies Van Kerrebroeck

Trajectbegeleiders:

Ensy Vandenberghe
Carla Mylle
Gwenny Van Gaever
Charlotte Dugardyn
Lies Vandamme
Vicky Storme

Paramedisch werker:

Ilse Finaut

Arts:

Dr. Bart Ingelaere

Zij zijn te bereiken in de

Hennepstraat 53
8400 Oostende
059/70 21 00

Wij maken u graag verder wegwijs in het buitengewoon onderwijs én in
onze school. Hiervoor kunt u steeds terecht bij de directeur, de
psychologen en de orthopedagogen na afspraak.

Het schoolteam wenst u allen een leerrijke en prettige schoolloopbaan toe.

Neem ook een kijkje op onze website: www.devloedlijn.be

NOTA’S

Contact
MEDISCH PEDAGOGISCH INSTITUUT VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

Hoofdschool: De Vloedlijn
M.Sabbestraat 2
8400 Oostende
Tel. 059/50.74.90
Fax 059/51.11.60
info@devloedlijn.be
Campus Eernegem: De Zandkorrel
J. Boedtslaan 14
8480 Eernegem
Tel. 059/29.93.08
Fax 059/32.10.45
Internaat-opvangcentrum
Driftweg 77
8420 De Haan
Tel. 059/23.54.05
Fax 059/23.70.61

Infobrochure

