
Open lesdag (voormiddag) 
1 februari 2020
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Programma

8u30 – 9u15 Verwelkoming & inleiding

Schoolvoorstelling

9u15 – 10u00 Modules

10u00– 10u15 Pauze

10u15 – 11u00 Modules

11u00 – 11u15 Pauze

11u15  - 12u00 Modules

12u00 – 12u30 Praatcafé



3

Schoolvoorstelling



Schoolvoorstelling

Directeur Beleidsondersteuner

Ouder Oud-leerling Leerling
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Opleidingsvorm 4 – type 9

Voor wie?

• Normaalbegaafde leerlingen met ASS

• Die zich willen voorbereiden op:

• Gewoon onderwijs

• Studie in hoger onderwijs (ASO & TSO)  

• Arbeidsmarkt (BSO & TSO)

Programma

• Hetzelfde als in het regulier secundair onderwijs

• Hetzelfde getuigschrift/diploma als in het “gewoon” secundair 
onderwijs



Vestigingsplaatsen

Campus Moorslede Campus Heule

Exclusief Geïntegreerd

Autispecifiek Flexibel

Van 1ste tot 6de leerjaar Enkel 1ste en 2de leerjaar

ASO, TSO, BSO Enkel ASO

Multidisciplinaire teamondersteuning Gespecialiseerde leerlingenbegeleider

Internaat Internaat
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Vestigingsplaatsen

Meer info omtrent onze campus Heule?

Openklasavond dinsdag 18/02/20 om 18u30

Contactpersoon: Elien D’Haene
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Huidige studierichtingen (wijzigingen n.a.v. 
modernisernig)

ASO TSO BSO

1ste graad
1ste graad A

• 1B 
• BvL – land- en 
tuinbouw

2de graad •Economie
•Humane
wetenschappen
•Wetenschappen

Grafische media Plant, dier en milieu

3de graad •Economie –
Moderne talen
•Humane 
wetenschappen
•Wetenschappen -
Wiskunde

Multimedia Tuinbouw en 
groenvoorziening



Toekomstige studierichtingen (wijzigingen 
n.a.v. modernisernig)

ASO TSO BSO

• STEM
• Kunst & Creatie
• Maatschappij & Welzijn
• Latijn

• STEM
• Kunst & Creatie
• Maatschappij & Welzijn

• STEM
• Kunst & Creatie
• Maatschappij & Welzijn



Moeilijkheden met 
communicatieve

vaardigheden

Leerlingenprofiel
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Moeilijkheden met 
planning &
organisatie

Moeilijkheden met 
socio- emotionele

vaardigheden

Contextblindheid



Aangepast onderwijs

• Een volledig team ondersteunt de leerling

• De volledige schoolwerking vertrekt vanuit ASS

• Elke les wordt vertrokken vanuit de gekende werkpunten en 
sterke punten van elke leerling

• Permanente ondersteuning van een multidisciplinair team

• Nauw contact met alle betrokkenen (ouders, hulpverleners, 
opvoeders van internaat…)

•Wekelijkse leerlingenbesprekingen op klassenraad

•Individueel handelingsplan voor elke leerling (leertrajecten en 
socio-emotionele trajecten)
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Aangepaste schoolwerking

• Klassen van 7 leerlingen (soms afwijkingen en opbouwend)

• Vast klaslokaal 1ste graad

• Per klas een klascoach én klasbegeleider

• Prikkelarme lokalen

• Visualisaties

• Permanentie

• Grondige voorbereiding van activiteiten

• Vrijetijdsinvulling

• Verschillende speelplaatsen

• Mogelijkheid vaste plaats in refter
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Schooleigen aanbod

Aanbod Inhoud

Modulaire workshops Straks meer…

Leren leren/Begeleide studie Straks meer..

Studie Wekelijks plannen, ondersteuning bij taken en toetsen

Onderzoek Ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek

GIP Beroepsvaardigheden, algemene kennis, sociale en communicatieve 
vaardigheden



Directeur

Beleidsondersteuner

Orthopedagoog

Psycholoog
Psychotherapeut

Verpleegkundige

Klascoach& 
klasbegeleider

Vakleerkracht

Leerling 
met ASS

Een sterk team achter een sterke leerling



Aangepaste didactiek van de leerkrachten

• Gebruik van het digitaal platform Smartschool

• Kennen – kunnen blaadjes bij elke toets en examen 

• Visuele ondersteuning tijdens de les & tijdens het leren

• Vakoverschrijdende WatHoe methode

• Gedetailleerde opdrachtbeschrijvingen

• Zelfgemaakte cursussen

• Co-teaching

• Professionalisering in activerende werkvormen

• Instructiefiches

• …
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Uitgebreid begeleidend team

• Multidisciplinair team, psychotherapeut, mentor 
aanvangsbegeleiding, studieleerkracht …

• Uitwisseling van knowhow en expertise tussen klasbegeleider en 
klascoach, supervisie in leerkrachtenteam

• Intensieve contacten met ouders en externen 

(hulpverleners, opvoeders van het internaat…)

• Permanentiesysteem met mogelijkheid tot time-out

• Positieve benadering  als vertrekpunt

• …
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Leerlingenvervoer 

• Carpoolen
>> gedeeltelijke terugbetaling van verplaatsingskosten 

• Fietsen

• Met de NMBS of De Lijn 
>> kosteloos abonnement kan verkregen worden
>> traject kan aangeleerd worden met mobiliteitscoach

• Schoolbussen
>> indien de leerlingen niet zelfredzaam is
>> verder dan 4km van de school wonen
>> dichter dan 35km van de school wonen
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Internaat

Internaatswerking in samenwerking met GO! Campus Sterrebos
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Internaat

Meer info?

☏ 051 25 98 32 

📧 francis.demuynck@sgr26.be

🖥 internaat.campussterrebos.be

Kom langs tijdens het praatcafé of ga naar het internaat voor een 
rondleiding!
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Een kijk op Ter Sterre



Dagindeling

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8u15 – 9u05

9u05 – 9u55

9u55 – 10u05 pauze

10u05 – 10u55

10u55 – 11u45

11u45 – 12u45 middagpauze middagpauze

12u45 – 13u35

13u35 – 14u25

14u25 – 14u35 pauze pauze

14u35 – 15u25

15u25 – 16u15



Rondleiding op de school

Omnispeelplaats



Refter



Lounge



Voetbalspeelplaats



Binnenspeelplaats



Dorstige dobbelaars



Begeleidingsklas



• Kunstatelier & muziekatelier

• Leesclub
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Inschrijvingsprocedure schooljaar  2020 – 2021



Basisprincipe

• Voorwaarden tot inschrijving:

• Voldoen aan toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden 

• Positief advies klassenraad 

• Instap 1A: getuigschrift lager onderwijs

• Verslag M-decreet OV4 T9 van CLB

• PPGO! Ondertekenen

• Schoolreglement ondertekenen

• Wettelijk verplicht te werken met voorrangsmaatregelen
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Voorrangsgroepen

• Voorrangsregeling

1. Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers en zussen)

van 02/03/2020 tot en met 13/03/2020

2. Kinderen van personeelsleden

van 02/03/2020 tot en met 13/03/2020

3. Campusleerlingen (leerlingen MPI Sterrebos)

van 16/03/2020 tot en met 27/03/2020

• Hoe?

Op school langskomen.
Bij voorkeur een afspraak maken met de betreffende 
orthopedagoog.
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Vrije inschrijvingsgroep

• Aanmeldingsprocedure

• Meer rechtszekerheid 

• Meer transparantie

• Vermijden van kampeertoestanden

• Eerst aanmelden, dan inschrijven

• Elektronisch aanmelden op 21/04/2020 van18u30 tot 23u59 

• Plaatsbepaling o.b.v. 80% chronologie en 20% toeval

• Inschrijven van 28/04/2020 tot 26/05/2020
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Vrije inschrijvingsgroep

• Aanmeldingsprocedure

• Meer rechtszekerheid 

• Meer transparantie

• Vermijden van kampeertoestanden

• Eerst aanmelden, dan inschrijven

• Elektronisch aanmelden op 21/04/2020 van18u30 tot 23u59 

• Plaatsbepaling o.b.v. 80% chronologie en 20% toeval

• Inschrijven van 28/04/2020 tot 26/05/2020
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Vrije plaatsen

Aantal vrije plaatsen worden frequent gecommuniceerd.

• Vóór de start van de inschrijvingen van leerlingen van dezelfde 
leefentiteit en kinderen van personeelsleden

• Vóór de start van de inschrijvingen van de campusleerlingen

• Vóór de start van de vrije inschrijvingen
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Mee te brengen op inschrijvingsmoment

• Identiteitskaart toekomstige leerling

• Identiteitskaart ouder(s) of wettelijke voogd

• Verslag M-decreet OV4 T9 /officiële verwijsbrief CLB

• Diagnostisch verslag ASS

• 3 klevers mutualiteit

• Indien van toepassing: toestemmingsbrief niet-aanwezige ouder 
(zie link op website)
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Informatieavond 
aanmeldingsprocedure

Maandagavond 
30/03/2020

18u30 
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Kennismakingsdag
ingeschreven leerlingen

Woensdagvoormiddag 
20/05/2020 

Meer info tijdens inschrijving
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Website

Alle details omtrent de inschrijvingsprocedure zijn ook te vinden 
op onze website: www.tersterre.be

Wie wil kan zich inschrijven op de mailinglijst en zo 
nieuwsberichten ontvangen over het verloop van de 
inschrijvingen: www.tersterre.be/inschrijvingen
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http://www.tersterre.be/
http://www.tersterre.be/inschrijvingen
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Verloop open lesdag



Modules 

1Aa

Mr Korneel

Juf Lisa
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Modules 

1Ab

Juf Fleur
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Modules 

1Ac

Juf Davine

Mr Herman
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Modules 

2Aa

Mr John

Juf Wies
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Modules 

2Ab

Juf Sophie

Juf Eva

45



Modules 

2Ac

Mr Wouter H

Juf Charlotte
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