
ONZE TROEVEN

Een speelse en uitdagende aanpak
aansluitend 

op talenten van kinderen en jongeren
met een

gedreven en getalenteerd lerarenkorps
in een

krachtige leeromgeving, het resultaat 
van een bruisende samenwerking

van 

2 enthousiaste en ervaren partners
altijd

passievol gericht op het creëren van 
leerkansen met het oog op de toekomst.

AANBOD
(in aanvraag voor 1 sEpt. 2017)

buitengewoon kleuteronderwijs

type 3 en type 9

buitengewoon lager onderwijs

type 3 en type 9

BuBaO type 3 en type 9
werden goedgekeurd en

worden ingericht 
vanaf 01/09/2017

type 3: kinderen met een emotionele of gedragsstoornis die geen verstandelijke 
beperking hebben type 9: kinderen met een autismespectrumstoornis en nor-
male begaafdheid

INSCHRIJVINGSMOMENTEN

Donderdag 15/06/2017
van 19.00 tot 21.00 uur

Dinsdag 20/06/2017
van 19.00 tot 21.00 uur

Woensdag 28/06/2017
van 14.30 tot 17.00 uur

Dinsdag 04/07/2017
van 16.00 tot 18.30 uur

LOCATIE:
basisschool De Meidoorn

Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo

OP AFSPRAAK:
bubao@dvcdetriangel.be

tel. 09/370 72 16

BUITENGEWOON ONDERWIJS
in de regio Meetjesland

START
1 SEPT.

2017

DVC
de 

Triangel

College
O.-L.-V.

ten-Doorn

BuBaO
de 

Triangel

VCLB Meetjesland
visstraat 14
9900 Eeklo
www.vclbmeetjesland.be

College O.-L.-V.-ten-Doorn
Zuidmoerstraat 125
9900 Eeklo
www.coltd.be

Dienstverleningscentrum  
De Triangel
Molendreef 16 
9920 Lovendegem
www.dvcdetriangel.be

CONTACT
AANMELDEN
INSCHRIJVEN

voor oUDErs, vErWiJZErs

voor beide scholen: 
invulformulier op www.scholendetriangel.be

niveau kleuter en lager onderwijs
Mw. nancy De roo

09/370 72 16
E-mail: bubao@dvcdetriangel.be

niveau secundair onderwijs
Dhr. Eric van Beversluys

09/370 72 15
E-mail: buso@dvcdetriangel.be 

gewoon onderwijs 
waar kan,

buitengewoon onderwijs 
waar nodig.

huisnabij 
onderwijs

v.U
.: a

nnick W
illem

s, Zuidm
oerstraat 125, 9900 Eeklo - ria D

e Keyser, M
olendreef 16, 9920 Lovendegem
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