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1. Algemene schoolwerking
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Visie 

• Maximale kansen

• Deskundig team

• Bewustheid scheppen

• Toekomstgericht



Wat is OV4 T9?

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



Studieaanbod

1ste graad
1A 1e leerjaar A met 

breed keuzegedeelte
1e leerjaar A met 
keuze Latijn

1B 1e leerjaar B

2A 2e leerjaar A met 
basisoptie kunst & 
creatie

2e leerjaar A met 
basisoptie 
maatschappij & 
welzijn

2e leerjaar A met 
basisoptie 
wetenschappen

2B 2e leerjaar B met 
combinatie van 
basisopties



Studieaanbod in modernisering (vanaf 
2020-2021)

2de graad
Finaliteit doorstroom 
(ASO)

Dubbele finaliteit 
(TSO)

Finaliteit arbeidsmarkt 
(BSO)

Domein STEM Natuuurwetenschap-
pen

Biotechnieken Tuinbouw

Domein 
Maatschappij 
& Welzijn

Humane 
wetenschappen

Maatschappij & 
welzijn

Zorg & welzijn

Domein Kunst 
& Creatie

Architecturale en 
beeldende vorming

Grafische 
technieken

Decor & etalage



Studieaanbod tot uitrol modernisering

3de graad
ASO TSO BSO

5A & 6A
Humane wetenschappen

5T & 6T
Multimedia

5B & 6B
Tuinbouw & 
groenvoorziening

5A & 6A
Wetenschappen – wiskunde

5A & 6A
Economie – moderne talen

3de leerjaar 3de graad
7B
Tuinaanleg- & onderhoud



Schooleigen aanbod

• Modulaire workshops

• Leren leren / Leren leren theorie

• Begeleide studie / leren leren praktijk

• Onderzoekscompetentie (ASO)

• Geïntegreerde proef (BSO)

• Integratieproef & geïntegreerde proef (TSO)



Moeilijkheden met 
communicatieve

vaardigheden

Leerlingenprofiel

9

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 8 leerlingen (soms afwijkingen en opbouwend)

• Vast klaslokaal 

• 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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Directeur

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

• 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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Internaat

Samenwerking met internaat MPI Sterrebos (Rumbeke)



2
2. Uiteenzetting aanmeldings-
procedure



Situering

Inschrijvingsprocedure 
2022 -2023

Leerlingen van 
dezelfde leefentiteit
(broers en zussen)

Inschrijven

Kinderen van 
personeelsleden

Inschrijven

Campusleerlingen 
(leerlingen MPI 

Sterrebos)
Inschrijven

Vrije inschrijvingsgroep Aanmelden Inschrijven



Inschrijvingsprocedure 
(voor voorrangsregelingen)

• Wanneer?

• 7/03/2022 om 18u30 tot en met 18/03/2022 23u59
Inschrijven van de voorrangsgroepen leerlingen van dezelfde 
leefentiteit en kinderen van personeelsleden

• 21/03/2022 om 18u30  tot en met 01/04/2022 23u59
Inschrijven van de voorrangsgroep campusleerlingen

• Hoe?

• Beknopt elektronisch inschrijvingsformulier invullen

• Toegestuurde bundel van de orthopedagoog invullen





Aanmeldings- & inschrijvingsprocedure 
(voor vrije inschrijvingen – zonder voorrangsregeling)

Aanmelden
Ordening 

aanmeldingen

Melding 
toewijzing 

plaats
Inschrijving



STAP 1: Aanmelden

= Kenbaar maken van de intentie tot inschrijving

• Wanneer?

• Maandag 25/04/2022 van 18u30 tot 23u59

• Hoe?

• Elektronisch formulier



STAP 1: Aanmelden



STAP 1: Aanmelden

De begintijd wordt geregistreerd in plaats van jouw eindtijd. 
Dit betekent dat je de tijd kunt nemen om alles correct in te vullen.

Aandachtspunten:

• Alle velden zijn verplicht in te vullen. Indien er zaken niet ingevuld zijn 
dan kun je niet naar de volgende pagina.

• Je kunt steeds terug naar een vorige pagina.

• Je kan bij het luik studieaanbod slechts 1 keuze aanvinken. 
Het is dus belangrijk dat je weet voor welk leerjaar en welke 
keuzerichting je wil inschrijven vóór je aanmeldt.



STAP 1: Aanmelden

• Een goedkeuring van de andere ouder bij een echtscheiding is nodig 
om de aanmelding te kunnen indienen.

• Een verwijsbrief van het huidig CLB naar buitengewoon secundair 
onderwijs opleidingsvorm 4 type 9 is nodig om de aanmelding te 
kunnen indienen.

• Indien je een veld verkeerd ingevuld hebt is de aanmelding nietig en 
wordt deze vernietigd.

• Indien er bij de inschrijving wordt vastgesteld dat de gegevens niet 
correct zijn of er is een vermoeden van onregelmatigheid dan wordt 
deze gemeld aan de disfunctiecommissie.



STAP 2: Ordening aanmeldingen

• Dinsdag 26/04/2022

• Volgens de ordeningscriteria 80% chronologie en 20% toeval
Voorbeelden:
Er is één plaats beschikbaar: 
Chronologie 80 % van 1 = 0,8 = 1 
Toeval 20 % van 1 = 0,2 = 0 
De plaats wordt toegewezen op basis van chronologie. 

Er zijn twee plaatsen beschikbaar: 
Chronologie 80 % van 2 = 1,6 = 2 
Toeval 20 % van 2 = 0,4 = 0 
De twee plaatsen worden toegewezen op basis van chronologie. 

• Toeval gebeurt door loting.



STAP 3: Melding toewijzing plaats

• Vrijdag 29/04/2022

• De ouder van de aangemelde leerling krijgt een e-mail met de 
toegewezen plaats



STAP 4: Inschrijving

• Van 02/05/2022 tot en met 31/05/2022

Let op: de aanmelding vervalt indien je niet in deze tijdsperiode 
komt inschrijven!



STAP 4: Inschrijving

• Basisprincipe:

• Voldoen aan toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden 

• Positief advies klassenraad 

• Instap 1A: getuigschrift lager onderwijs

• Instap 1B: geen getuigschrift lager onderwijs

• Verslag M-decreet OV4 T9 van CLB

• PPGO! Ondertekenen

• Schoolreglement ondertekenen



STAP 4: Inschrijving

Mee te brengen op inschrijvingsmoment:

• Identiteitskaart toekomstige leerling

• Identiteitskaart ouder(s) of wettelijke voogd

• Verslag M-decreet OV4 T9 /officiële verwijsbrief CLB

• Pasfoto toekomstige leerling

• 3 klevers mutualiteit

• Indien van toepassing: toestemmingsbrief niet-aanwezige 
ouder (zie link op website)
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Capaciteiten & vrije plaatsen



Capaciteiten & vrije plaatsen



Capaciteiten & vrije plaatsen



Capaciteiten & vrije plaatsen



Capaciteiten & vrije plaatsen



Capaciteiten en vrije plaatsen

De capaciteiten en het aantal vrije plaatsen worden frequent 
geüpdatet na de inschrijvingen van de voorrangsgroepen en zijn te 
raadplegen via http://www.tersterre.be/web/inschrijvingen/
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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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Vragen?



Vragen?

Inschrijvingen voor 1A & 1B:
Fleur.fischer@tersterre.be

Inschrijvingen voor 2A-6A (ASO):
Veerle.benoit@tersterre.be

Inschrijvingen 2B – 7B (BSO):
Sanne.callewaert@tersterre.be

Inschrijvingen 3T – 6T (TSO):

Jidske.schollier@tersterre.be
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