Samenwerkingsverbanden

Intensieve begeleiding

TANDER IS MEDE OPGERICHT DOOR EN
WERKT NOG STEEDS NAUW SAMEN MET:
ARKTOS VLAAMS BRABANT
Vlaams expertisecentrum dat jongeren en hun netwerk
versterkt waar nodig.

In TAnder wordt met een heel gedreven team gewerkt,
waardoor de zorg voor de leerlingen erg breed en intensief
is. Daarnaast werken we heel nauw samen met de leef– en
thuiscontext van de leerling.

School op maat van de leerlingen

CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING LEUVEN
Onze school wordt intensief begeleid en ondersteund
door het VCLB Leuven.

Deze mensen staan klaar voor onze leerlingen
en hun netwerk:

MPC TER BANK EN AVE REGINA
Van bij de opstart zijn deze twee welzijnsinstellingen
nauw betrokken bij de werking.

LEERKRACHTEN

KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP LEUVEN

SAMENWERKINGEN MET ANDERE INSTANTIES:
VERSCHEIDENE WELZIJN SVOORZIENINGEN
Verschillende leerlingen worden residentieel,
semi-residentieel of ambulant begeleid door
verschillende welzijnsvoorzieningen. TAnder werkt
intensief samen met deze voorzieningen om op die
manier een zo goed mogelijke zorg en aanpak voor onze
leerlingen te garanderen. Ook voor de organisatie en
de realisatie van onderwijs aan huis wordt nauw samengewerkt.

VORMINGSMEDEWERKERS VAN ARKTOS
ORTHOPEDAGOOG/COÖRDINATOR

Opleidingsvorm 1, type 3
Opleidingsvorm 1, type 9
TAnder - BO Ter Bank
Tervuursesteenweg 295
3001 Heverlee

VERPLEEGKUNDIGE
ADMINISTRATIEF PERSONEEL
LOGISTIEK PERSONEEL
DIRECTIE
Onze school wordt begeleid en ondersteund
door het Vrij CLB Leuven.

WERKPLEKKEN
Op werkplekken kunnen leerlingen ervaringen opdoen
in functie van hun toekomst. Deze leerrijke ervaringen
zijn een mooie aanvulling op ons aanbod in TAnder zelf
en worden steeds ondersteund en nauw opgevolgd door
begeleiders van TAnder.

 016/299 322
 katrin.timmermans@teb.ksleuven.be
 www.bo-terbank.be/TAnder

Doelgroep
Leerlingen die heel wat weerstand vertonen bin-



Voor iedere jongere wordt een aanbod op maat uitgestippeld bestaande uit volgende elementen :

nen een klassieke schoolstructuur, leerlingen
die vaak in conflict gaan met leerkrachten of
met leeftijdsgenoten.
Leerlingen die erg teruggetrokken/angstig zijn
en/of persoonlijke of sociale problemen
ervaren waardoor hun schoolloopbaan be-



LESSEN ALGEMENE EN SOCIALE VORMING:

Theoretische vakken:
Nederlands
Wiskunde
Themalessen

curriculum omwille van hun autismespectrumstoornis op dit moment niet kunnen volgen.

Via deze onderwijsvorm willen we de jongeren de
kans geven hun ontwikkeling weer op gang te brengen. We vertrekken hier zoveel mogelijk vanuit
de eigen interesses en mogelijkheden van
jongeren en zoeken zo samen naar nieuwe groeikansen.

Maatschappijgerichte vakken:
Zelfstandigheid
Sociale vaardigheden
Actualiteit
Rijbewijs



Time-outwerking (bv. zorgboerderijen)

ONDERWIJS AAN HUIS

We bieden onderwijs aan voor jongeren die tijdelijk of
permanent (vanwege de ernst van hun autisme, sociale,
emotionele of gedragsproblemen) niet of slechts deeltijds naar school kunnen. We geven onderwijs bij de
jongeren thuis of in de welzijnsinstelling waar zij op dat
moment verblijven.

Leerlingen met autisme (type 9) die het gewone

In TAnder willen we leerlingen die moeilijk een
gepast aanbod vinden in het onderwijs (zowel gewoon als buitengewoon), een onderwijstraject
op maat bieden.

Werkplekleren volgens interesse van de jongere met
als doel oefenen van de arbeidsattitudes en met het oog
op re-integratie.



dreigd wordt.

Aanbod

LEREN OP VERPLAATSING



RE-INTEGRATIE

TAnder streeft er steeds naar de jongere te (re-)
integreren in een regulier aanbod, een re-integratie
op maat. Dit kan gaan om een schoolse context, een
opleiding of volwassenonderwijs, maar evenzeer om
effectieve tewerkstelling, begeleid werken en/of een
dagcentrum.

ATELIERWERKING VAN TANDER
Dierenatelier
Tuin / groen atelier
Crea
Hout / techniek
Koken / broodjes
Sociaal engagement
Sport

Hoe aanmelden?
Ouders en hun doorverwijzers kunnen aanmelden met
de aanmeldingsdocumenten beschikbaar op de website:
www.bo-terbank.be/TAnder
Vervolgens wordt er een overleg georganiseerd met alle
betrokken partners om gezamenlijk te bekijken of
TAnder op dat moment het meest geschikte aanbod is
voor de leerling .

