Opleidingsvorm 1 = Leer-, leef- en activiteitenopleiding
OV1 biedt vele kansen tot een doorgedreven individuele begeleiding van de
leerlingen.
Flexibele leertrajecten op maat zijn het meest realiseerbaar in OV1.
De leerlingen en de doelgroepen zijn de laatste jaren het sterkst geëvolueerd
in verscheidenheid. Omwille van de verscheidenheid bieden wij een grote
variatie van klasgroepen aan.
Te behalen attesten:
• attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving
met ondersteuning.
• attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving
met ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning.
Sinds september 2020 richten we onderwijs in voor jongeren met een visuele
beperking (type 6). We zetten in op integratie vanuit een stamklas en
voorzien daarnaast voldoende ruimte voor individuele ondersteuning.
Er wordt afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften waardoor de focus
ligt op onderwijs op maat in opleidingsvorm 1 van de jongere.

Finaliteitswinkel OV1
Contactgegevens
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Opleidingsvorm 1
Algemene en Sociale Vorming

1. Waaierklassen
De waaierklassen zijn klassen voor
leerlingen met een mentale beperking
die het best functioneren in een sociale
omgeving. Ze krijgen een waaier aan
activiteiten aangeboden om te leren zo
zelfstandig mogelijk te functioneren.
Afhankelijk van de individuele
onderwijsbehoeften worden de
leerlingen voorbereid op de
volwassenwerking van dagcentra en
begeleid werken.

2. APS-klassen
In de APS-klassen bieden we een “Auti
Pedagogische Structuur” aan voor
leerlingen met een
autismespectrumstoornis of
kenmerken van het autisme. Dit wil
zeggen dat we veel structuur,
duidelijkheid en voorspelbaarheid
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bieden. Er worden activiteiten op maat aangeboden
om te leren zo zelfstandig mogelijk te functioneren.
Afhankelijk van de individuele onderwijsbehoeften
worden de leerlingen voorbereid op een toekomst in
een dagcentrum en/of begeleid werken.

3. Finaliteitsklassen
In de finaliteitsklassen worden de oudste
leerlingen uit APS en WAAI-klassen voorbereid op
het beschermde leven en werken. In een FIN-huis
krijgen ze activiteiten aangeboden in een
levensechte omgeving. Hierbij leren ze zo
zelfstandig mogelijk samen te leven. Daarnaast
worden keuzeateliers met werk- en
belevingsactiviteiten aangeboden. De
leerkrachten helpen de leerlingen en hun ouders
zoeken naar een geschikt toekomstperspectief via
diverse stages. Zo biedt de finaliteitswerking een
eindfase ter voorbereiding op de
volwassenwerking van dagcentra en begeleid
werken.

4. Vlinderklassen

6. GPS+ klassen

De vlinderklassen zijn klassen voor leerlingen
met meervoudige beperkingen en minder
mentale mogelijkheden. Ze krijgen
ervaringsgerichte activiteiten aangeboden,
met de nadruk op zelfredzaamheid en
welbevinden. De leerlingen worden
voorbereid op een toekomst in een
beschermde omgeving.

De GPS+ klas biedt onderwijs aan leerlingen
die extra gedragsmatige ondersteuning
nodig hebben om te functioneren in een
schoolomgeving. Ze krijgen in een aangepast
klaslokaal activiteiten aangeboden om hun
op schools gebied te blijven uitdagen.
In samenspraak met ouders en
hulpverleners wordt gezocht naar een
gepast toekomstperspectief.

5. GPS-klassen
In de GPS-klassen bieden we een “Gepaste
Pedagogische Structuur” aan voor leerlingen
die verstandelijk sterk zijn én nood hebben
aan een sterk gestructureerde omgeving met
aangepaste werkdruk en veel individuele
begeleiding. Ze krijgen schoolse vakken en
werkvaardigheden aangeboden om later zo
zelfstandig mogelijk te kunnen leven. De leerlingen worden voorbereid op begeleid werken
of andere vormen van vrijwilligerswerk.

7. GIW-klassen
De GIW-klassen bieden onderwijs aan een
aantal interne leerlingen die omwille van
gedragsmoeilijkheden met schooluitval
bedreigd zijn. Ze krijgen aangepaste
lesactiviteiten aangeboden in hun eigen
leefgroep. In samenspraak met ouders en
hulpverleners wordt gezocht naar een
gepast toekomstperspectief.

