Welkom in BuSO Woudlucht

In onze campus aan de rand van Heverleebos bieden we
onderwijs aan voor jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.
Enthousiaste leerkrachten, bijgestaan door een multidisciplinair
team van paramedici staan in voor de begeleiding van de
leerlingen in verschillende opleidingsvormen.

Campus
Woudlucht

Inhoud
Lees verder in deze informatiebrochure over de troeven, het
aanbod (pagina’s 4 t.e.m. 6) en de projecten (pagina’s 3 en 7)
van onze secundaire school.
Wenst u graag meer info? Vraag dan naar onze specifieke
folders per opleidingsvorm. Of surf naar onze website voor
een uitgebreide uitleg.
Natuurlijk kunt u ook steeds een afspraak maken. Onze
contactgegevens staan op de achterzijde. We heten u alvast
van harte welkom.

Troeven
In onze nieuwe gebouwen beschikken we over de nodige
lokalen en ateliers aangepast aan de noden van onze leerlingen.
De verschillende speelplaatsen, de sporthal, de fitness, het
outdoor sportveld en de grote tuin zijn een meerwaarde voor
de school.
Meer nog dan de prachtige infrastructuur is de rust en de
gemoedelijke sfeer die op de campus heerst, de grootste troef
van BuSO Woudlucht.
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Leerlingenraad
De leerlingenraad wil de leerlingen actiever
betrekken bij het schoolgebeuren. Vertegenwoordigers uit elke klas en opleidingsvorm
nemen deel om hun eigen mening te uiten en
nieuwe ideeën te bedenken. Samen MET de
leerlingen willen we onze school nog elke dag
verbeteren!
GOK
GOK staat voor gelijke onderwijskansen, een
belangrijk aspect binnen ons opvoedingsproject. ELKE leerling is welkom bij ons en moet
de nodige kansen krijgen om zich te ontplooien tot een volwaardige burger binnen onze
maatschappij. Daarom ook zetten we hoog in
op ouderparticipatie en een goed taalbeleid.

Projecten
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Onze school biedt onderwijs op maat aan in verschillende
opleidingsvormen voor leerlingen van het:

Aanbod

type basisaanbod: aangepast aan de opvoedingsbehoeften van
jongeren met een licht mentale handicap;
type 2: aangepast aan de behoeften van jongeren met een matig
tot ernstig mentale handicap.
type 4: aangepast aan de noden van jongeren met een fysieke
beperking.
type 9: afgestemd op de bijzondere omkadering van jongeren
met ASS.

OV1

OV1: DE ZOM-KLASSEN

OV2

OV3

In opleidingsvorm 1 bereiden we
je voor op het leven in een beschermd leefmilieu (dagcentrum)
of vrijwilligerswerk in een omgeving met ondersteuning. Wij vinden dat jij uniek bent en dat je de
kans moet krijgen om je talenten
te ontdekken en te ontwikkelen.
We willen je keuzes leren maken
wat wonen, werken en vrije tijd
betreft. Daarom besteden we in
de klas veel aandacht aan sociale en maatschappelijke vorming.
Je krijgt ook de mogelijkheid om
deel te nemen aan een Sociaal
Maatschappelijke Training of een
training Begeleid Werken.

ZOM staat voor Zorg Op Maat. Dat
wil zeggen dat we je voorbereiden op niet-betaalde arbeid binnen je interesses. Zorg Op Maat
bestaat uit drie fases. In iedere
fase zorgen we voor een specifiek programma op maat. In de
ZOM-klassen staan dus structuur,
duidelijkheid en voorspelbaarheid centraal. We bieden lessen
aan zoals sociale vaardigheden,
koken, ICT, huishoudelijke taken,
vrijetijdsvaardigheden, keuzevak
en de atelierwerking.

In opleidingsvorm 2 of OV2 is
het onderwijs gericht op het
maatschappelijk functioneren
in een omgeving met ondersteuning. We bereiden je voor
op betaalde arbeid in een beschermd milieu of op eenvoudige jobs in een omgeving
aangepast aan jouw ontwikkelingsmogelijkheden. In kleine
klasgroepen krijg je de mogelijkheid jezelf te ontplooien, je
eigen leefwereld beter te leren
kennen, sociale vaardigheden
te oefenen,... Dat gebeurt allemaal gestructureerd en in een
omgeving met veel ondersteuning.

Opleidingsvorm 3 of OV3 bereidt leerlingen voor op het
werk in het gewone arbeidsmilieu. We geven je een algemene, sociale en beroepsvorming,
gericht op wat je nodig hebt om
zelfstandig te leven en te gaan
werken. Leerkrachten beroepsgerichte vorming en leerkrachten algemene, sociale vorming
werken steeds nauw samen, om
je een zo bruikbaar en functioneel mogelijk leertraject op
maat te bieden. Dat traject bekijken we samen met jou en je
ouders/opvoeders, het ondersteunend personeel en het CLB.

Meer informatie over Opleidingsvorm 4, type 9
vindt u op de volgende bladzijde.
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Voor
meer
informatie
over
deze
verschillende opleidingsvormen, kan je
surfen naar www.woudlucht.be.
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OV4
In Opleidingsvorm 4 organiseren we specifiek
onderwijs voor normaal
begaafde leerlingen type
9, autismespectrumstoornissen. Dat wil zeggen dat
je je kan inschrijven voor
een studierichting in het
gewoon voltijds secundair
onderwijs. Je volgt dezelfde leerplannen en kan dus
ook hetzelfde studiebewijs behalen.
Omdat OV4-T9 een opleidingsvorm is van het
buitengewoon onderwijs,
kunnen we een ruimere
omkadering bieden. Een
aanpak die is afgestemd
op de noden van ASS staat
daarbij centraal.

• kleine klasgroepen (max.
8/9 leerlingen)
• individueel handelingsplan
• vlucht- en rustruimtes
• individuele begeleiding
door een mentor voor
sociale en emotionele
ontwikkeling
• opvolging van de evolutie
van de leerling in het kader
van (re-)integratie
• wekelijkse teamvergaderingen en intervisies
• een open en directe
communicatie met ouders
en externe hulpverleners
• een zo veilig mogelijke
leef- en leeromgeving
• begeleiding van
leerkrachten bij aanpassing
van materiaal en aanpak

De opleidingsvorm 4 bieden we aan in twee vestigingen, KA2 Ring
in Leuven en MS Ter Beuke in Kessel-Lo. We maken gebruik van de
infrastructuur en de kennis die beide scholen bieden, hier voegen we
een multidisciplinaire omkadering en een autismevriendelijke aanpak
aan toe.

Rerum Novarum 1,
3000 Leuven

Tiensevest 62,
3000 Leuven

coördinator OV4-T9:
Bernadette Dumalin
OV4terbeuke@woudlucht.be

coördinator OV4-T9:
Natascha Ballekens
OV4dering@woudlucht.be
Infomoment
dinsdag 26 maart 2019, 19u

Infomoment
zaterdag 16 februari 2019, 9u

Projecten
Cultuur op school
Dagelijks komen we in contact met verschillende vormen van cultuur: kunst,
muziek, gedichten, films, theater, maar ook gerechten, kledij, levenswijzen,…
Door een gevarieerd cultuuraanbod, hopen we onze leerlingen nieuwsgierig
te maken en kritisch te leren denken in onze multiculturele maatschappij.
Milieu op school
Onze school bevindt zich niet alleen in een uitzonderlijk groene omgeving.
Het doet, zoals de naam ‘Woudlucht’ aangeeft, ook zijn best om een
‘groene’ school te zijn. De leden van MOS zetten zich bijgevolg in om onze
leerlingen op te voeden tot milieubewuste (jong)volwassenen en dit mede
door het realiseren van allerlei projecten.
Verkeer
Zowel binnen het basisonderwijs als in de secundaire school wordt
er continu aandacht gespendeerd aan verkeer en mobiliteit: aan de
schoolpoort, aan de bushalte, tijdens een wandeling of uitstap, of bij het
gebruik van het openbaar vervoer. Maar ook binnen de lestijden willen we
graag extra aandacht geven aan dit ‘levensbelangrijke’ thema. We beseffen
dat ook in het secundair onderwijs nood is aan degelijke verkeerseducatie.
Dat doen we op verschillende manieren: in de les zelf, via online applicaties
waar leerlingen ook zelfstandig in kunnen oefenen of door beroep te doen
op externe organisaties die leerrijke verkeersprojecten aanbieden. Onze
werkgroep verkeer spant zich hier het hele schooljaar voor in.
Speelplaatswerking
Bewegen en spelen zijn enorm belangrijke onderdelen van het opgroeien.
De speelplaats is bovendien ook een moment van rust en ontspanning. De
speelplaatswerking zorgt voor activiteiten, aangepast per opleidingsvorm,
om deze rustmomenten nog leuker te maken. Samen willen we een
omgeving creëren die sport en beweging toelaat en aanmoedigt.
Gezondheidsbeleid
Het gezondheidsbeleid richt zich op drie grote
pijlers: beweging, voeding en welbevinden. Door
middel van middagsport en actieve oefeningen
tijdens de lesuren, sporen we onze leerlingen
aan tot meer bewegen. Verder worden er
gevarieerde warme maaltijden aangeboden,
maar ook een wekelijkse fruitdag waarbij ze
gratis van een gezonde snack kunnen genieten.
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Inschrijven
Je kan na telefonisch contact altijd bij onze orthopedagogen terecht
om kennis te maken met de school.
We maken graag tijd voor je vrij om alle vragen te beantwoorden.
Directie		
Marc Rummens
Orthopedagogen
Martine Claes
			
Lien Claesen
			Elien Goderis
			
Marlies Ghesquière
De inschrijvingsprocedure voor OV1-2-3 en voor OV4 vindt u terug
op de website. Klik op ‘inschrijven’ in het hoofdmenu.

Aanbod
Onze secundaire school bestaat uit:
Opleidingsvorm 1 (OV1)
Opleidingsvorm 2 (OV2)
Opleidingsvorm 3 (OV3)
Opleidingsvorm 4 (OV4)

Kom zeker langs op
de
opendeurdag
op zaterdag 11 mei
2019: bezoek onze
afdelingen en neem
een kijkje in de
nieuwe school!

Op dezelfde campus vind je ook:
Internaat
Basisschool: basisaanbod, type 2,
autiwerking type 2 en 9, GON/ION

CONTACT
GO! Woudlucht
Prosperdreef 3
3001 Heverlee

016 38 06 66

secretariaat.buso@woudlucht.be
www.woudlucht.be

