Wat?

Kwadrant
Een aanloop
naar werk
Begeleiding
&
Onderwijs
voor leerlingen met
autisme

Kwadrant is een school voor jongeren die later aan
de slag kunnen in een maatwerkbedrijf. Kwadrant
staat open voor leerlingen die in het BuSO opleidingsvorm 2 volgen. Het zijn leerlingen tussen 12
en 21 jaar met een bijzondere onderwijsbehoefte
omwille van verstandelijke beperking of autisme.
Deze leerlingen krijgen in Kwadrant alle kansen om
zich optimaal te ontplooien.
Kwadrant is een moderne en attractieve school.
De school biedt de jongeren een brede maatschappijgerichte persoonlijkheidsvorming en begeleidt hen naar integratie in een beschermd leef- en
arbeidsmilieu (maatwerkbedrijven). Kleinschaligheid en individuele aanpak op maat van de leerling,
zijn daarbij twee belangrijke troeven.
Opleiding

BuSO Kwadrant
Opleidingsvorm 2

Pezelstraat 16, 8970 Poperinge
057 33 56 88
kwadrant@schoolvandelovie.be
www.schoolvandelovie.be

De opleiding is opgesplitst in twee fasen.
In de eerste fase worden de schoolse vaardigheden
(spreken, lezen, schrijven en rekenen) intensief
verder ontwikkeld.

De sociale en emotionele ontwikkeling van elke
leerling krijgt in deze fase zeer veel aandacht door
communicatietraining, kringgesprekken, spelvormen,…
Binnen de logo bieden wij specifieke taalondersteuning.
De leerlingen leren werken met diverse materialen
en gereedschappen. Om een aantal elementaire
vaardigheden te kunnen aanleren en trainen ontwikkelden we de vaardigheidskoffer.
Coördinatie en behendigheid worden ook ontwikkeld in de lessen bewegings-opvoeding (turnen,
sport en zwemmen).
Voor leerlingen met autisme is er de mogelijkheid
om aan te sluiten bij de autiklas van fase 1 indien
onze geïntegreerde werking voor die leerlingen
onvoldoende leerkansen biedt.
In de tweede fase worden binnen de Algemene en
Sociale Vorming(ASV) de aangeleerde vaardigheden functioneel gemaakt. We doen dit aan de hand
van thema’s zoals wonen, werken, vrije tijd, gezondheid, geld en bank,…
We hebben ook aandacht voor het gebruik van het
openbaar vervoer en het behalen van het theoretisch rijbewijs. Computer, rollenspelen, integratieactiviteiten en een nauwe samenwerking met ondermeer de maatwerkbedrijven en andere diensten van de regio bieden daarbij heel wat mogelijkheden.
In de lessen Beroepsgerichte Vorming (BGV) gaat
veel aandacht naar technieken, arbeidshouding,
werktempo, afwerking en voorbereiding op latere

tewerkstelling. De leerlingen krijgen geregeld arbeidstraining in de maatwerkbedrijven van de
regio. In de laatste jaren worden gradueel stages
ingepast die uitmonden in tewerkstelling.
Voor de oudste leerlingen biedt een meerdaagse
leefstage een ideale kans om hun globale kennis
aan de praktijk te toetsen.
In fase twee sluiten de leerlingen met autisme aan
bij de geïntegreerde werking waarbij de leerlingen
individueel worden opgevolgd. Zo krijgen ook leerlingen met autisme in deze fase optimale ontwikkelingskansen om naadloos de overgang naar de
toekomst te maken.

Een schooldag

Contact en info

● de leerlingen komen tussen 8.10u. en
8.25u. op school aan
● de lessen starten om 8.30u.
● pauze van 10.10u. tot 10.20u.
● middagpauze van 12u. tot 13.30u.
● om 13.30u. opnieuw naar klas
● pauze van 15.10u. tot 15.20u.
● einde van de lesdag om 16.10u.
(woensdag om 12u.)

Directeur:

Onze troeven voor leerlingen met autisme

Peter Van Damme
Krombeekseweg 82
8970 Poperinge
057 33 49 69
directie@schoolvandelovie.be
Sociale dienst:



Geïntegreerde werking en mogelijkheid
tot autiklas in fase 1

Sofie Vlaeminck
Pezelstraat 16
8970 Poperinge
057 33 56 88



Kleine klasgroepen en een duidelijke leer-,
klas- en schoolomgeving

kwadrant@schoolvandelovie.be



Ankeruren voor leerlingen met autisme
i.f.v. betere voorbereiding naar werk toe



Individuele aanpak en aanpassingen van
het leertraject op maat van de leerling



Extra aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van elke leerling



Intense samenwerking met alle betrokken
partners

Stage en tewerkstelling:
wouter.christiaen@schoolvandelovie.be

Ankerfiguren autiwerking:
ann.deturck@schoolvandelovie.be
kim.depoorter@schoolvandelovie.be
liesbet.vandermarliere@schoolvandelovie.be

