
1 Ons instituut 

 

Ons instituut bestaat uit een dagschool met semi-internaat en met permanent geopend 

internaat. Binnen het permanent geopend internaat onderscheiden we een internaat en een 

opvangcentrum. Ons instituut organiseert op de campus De Haan zeeklassen voor kinderen 

van het buitengewoon onderwijs. 

1.1 De dagschool 

Onze dagschool bestaat uit 2  vestigingsplaatsen. Naast de administratieve vestigingsplaats in 

Oostende is er ook een vestigingsplaats in Eernegem. Aan de school is een semi-internaat 

verbonden. ( cfr. Schoolcultuur ) 

 

 

Vestigingsplaats Oostende 

Maurits Sabbestraat 2 

8400 Oostende 

 

Tel:  059/50.74.90 

Fax:  059/51.11.60 

 

www.devloedlijn.be 

mpigo.oostende@kynet.be 

Vestigingsplaats Eernegem 

J. Boedtslaan 14 

8480 Eernegem 

 

Tel: 059 299308 

Fax: 059 321045 

 

www.mpidezandkorrel.be 

mpigo.eernegem@skynet.be 

 

Onze school is een leefgemeenschap gericht op het onderwijs type 1, type 2, type 3 en type 

8. 

 

Het type 1 onderwijs is aangepast aan de opvoedingsbehoeften van kinderen met een licht 

mentale handicap. 

 

Het type 8 onderwijs is aangepast aan de opvoedingsbehoeften  van kinderen met spraak-, 

taal- en of ernstige leerstoornissen.  

 

Het type 2 onderwijs is aangepast aan de opvoedingsbehoeften van kinderen met matige tot 

zware mentale handicap.  

 

Het type 3 onderwijs is aangepast aan de opvoedingsbehoeften van kinderen met een 

gedrags- op emotioneel probleem. 

 

Onze school is een basisschool voor buitengewoon onderwijs wat betekent dat we 

kleuteronderwijs ( type 2, 3 ) en lager onderwijs ( type 1, 2, 3 en  8) aanbieden. 

De school heeft naast een vestigingsplaats in Oostende ook een vestigingsplaats in Eernegem. 

In beide vestigingsplaatsen organiseren wij basisonderwijs voor kinderen met een attest type 

1, 8 en 2. Vanaf 1 september 2009 bieden we in de administratieve vestigingsplaats ook 

onderwijs voor kinderen met een attest type 3. 

 

 

 
 

 



1.2 Het semi-internaat 

 

Het semi-internaat bevat volgende personeelscategorieën: 

 Administratief personeel 

 Opvoedend personeel 

 Orthopedagogisch personeel 

 Paramedisch personeel ( ergotherapeuten ) 

Het semi-internaat staat in voor een efficiënte begeleiding van de hun toevertrouwde 

kinderen. Zij zorgen voor de  voor- en naschoolse opvang tijdens schooldagen. Er is opvang 

voorzien vanaf ’s morgens 7u30 en tot ’s avonds 18u. Ook tijdens vakantieperiodes ( herfst-, 

krokus- en zomervakantie ) zorgt het semi-internaat voor opvang. De ouders worden vooraf 

via een brief verwittigd van de dagen waarop het semi-internaat de kinderen kan opvangen.  

De opvang tijdens schooldagen gaat door in de lokalen van de school in Oostende en in 

Eernegem.  

De opvang van kinderen tijdens vakantieperiodes en op woensdagnamiddag gaat door in 

Oostende. Tijdens vakantiedagen brengen de ouders zelf de kinderen naar school en worden 

de kinderen ’s avonds door de ouders afgehaald. Er is geen busvervoer voorzien. Kinderen die 

op woensdagnamiddag gebruik willen maken van de opvang in de lokalen van onze 

vestigingsplaats Oostende moeten door de ouders zelf worden opgehaald. 

 

Tijdens de schooluren wordt het personeel van het semi-internaat ingeschakeld tijdens 

toezichten en vervangingen van afwezige leerkrachten. De opvoeders van het semi-internaat 

zijn verankerd aan een cluster en kunnen de leerkrachten ondersteunen  indien er geen 

vervangingsopdrachten zijn. Afhankelijk van de noden van de dienst is het steeds mogelijk 

dat de opvoeders gaan ondersteunen in een andere cluster.  

 

Omwille van het feit dat weinig van onze leerlingen aangesloten zijn bij een sportvereniging, 

wordt door de opvoeders van het semi-internaat een 29
ste

 lestijd georganiseerd dat ingevuld 

wordt door sport, spel of dans. 

 

De therapie aan een individuele leerling, een subgroep of een volledige pedagogische eenheid 

gegeven door de paramedici van het semi-internaat kan zowel geïntegreerd als niet 

geïntegreerd gebeuren. 

1.3 Het permanent geopend internaat 

1.3.1 Het internaat 

Aan onze school is een internaat verbonden.  

Het internaat vangt leerlingen op van het buitengewoon basis en buitengewoon secundair 

onderwijs. Bijkomende informatie over het internaat is te vinden in het internaatswerkplan.  

1.3.2 Het opvangcentrum 

Tijdens weekends en schoolvrije dagen kunnen interne leerlingen van het buitengewoon 

onderwijs terecht in het opvangcentrum. Het opvangcentrum lokaliseert is op hetzelfde adres 

als het internaat.  

 

Driftweg 77 

8420 De Haan 

059/235405 

 


