Wanneer inschrijven?
De inschrijvingen starten op dinsdag
21 april 2020 vanaf 7u30

Hoe De Varens bereiken?
Nieuwe Sint-Annadreef 27 – 8200 BRUGGE
Tel. 050 38 86 60

Waar inschrijven?
School voor
Buitengewoon secundair onderwijs
De Varens stelt voor:

De Varens Hoofdgebouw

Wat meenemen?
• Identiteitskaart leerling
• Laatste rapport
• Voorlopig document inschrijving
Buitengewoon Onderwijs
• Akkoord van beide ouders
• Kleefbriefje ziekenfonds

Verblijf?
Internaat De hazelaar is verbonden
aan de school.
Voor meer informatie kan je bij de
Beheerder terecht:
Dhr. Chris De Ruyck
Nieuwe Sint-Annadreef 29
8200 Sint-Andries
Tel: 050/96.02.26
beheerder@internaatdehazelaar.be

Kijkje nemen?
Kom gerust eens langs!
Maak een afspraak met Jeroen
Roegist: coördinator OV4
op nr. 050/38 86 60
of mail naar:
ov4.coordinator@devarens.be
of check onze site
www.devarens.be

Vervoer
Bij voorkeur nemen de jongeren het gratis
openbaar vervoer. Buzzypass is te verkrijgen
aan het secretariaat.
Er is een bushalte aan onze school.
Uitzonderlijk hebben de leerlingen ook
recht op gratis gemeenschappelijk
vervoer.

OPLEIDINGSVORM 4
B - STROOM
Flexibel denken
Flexibel doen

Aanbod

We streven de algemene, sociale en beroepsgerichte ontplooiing van elke leerling na.

Voor wie is de school?

Daarnaast vinden we het welbevinden
van de jongere belangrijk. De Varens is
een warme school, waar een enthousiast
team van begeleiders garant staan om
aan de behoeften van elke jongere
tegemoet te komen.

De Varens OV4 is een secundaire school
voor :
• Jongeren die in het bezit zijn van het
attest type 9 OV4: diagnose Autisme
Spectrum Stoornis (ASS)

De opleidingen die we aanbieden, sluiten
aan bij de faciliteiten van de school.

• Jongeren die in het bezit zijn van
het attest type 3 OV 4: gedrags – of
emotionele moeilijkheden

Het doel is om de jongere klaar te stomen
voor de arbeidsmarkt of voor te bereiden
op re-integratie in het gewoon onderwijs.

Gewoon buitengewoon
De Varens biedt verschillende
studiegebieden aan,
op maat van de leerling.
We bieden al jaren verschillende
opleidingen aan
met toekomst in diverse sectoren.

De leerling wordt, kijkend naar zijn/haar
vaardigheden en talenten, ondersteund in
de keuze van een beroepsrichting.
De leerling krijgt dezelfde diploma’s,
attesten en getuigschriften als het regulier
onderwijs. Het lesgeven wordt daarbij afgestemd op wat het kind nodig heeft, via
een attractief en stimulerend aanbod.

We zijn in het schooljaar 2019 - 2020 met
het 1ste jaar van de 1ste graad
B – stroom gestart. Het lessenpakket
bestaat uit:
• 27 u basisvorming (PAV, Techniek,
Levensbeschouwelijk, Sport en Crea).
• 5 u keuzegedeelte gericht op
talentontwikkeling, remediëring en
verdieping.
In schooljaar 2020-2021 bouwen we het
2de jaar van de 1ste graad B-Stroom
verder uit. Het lessenpakket bestaat uit:
• 20u basisvorming (PAV, Techniek,
Levensbeschouwelijk, Sport en
Crea).
• 10u basisopties
1. Stem-technieken(Hout,
Mechanica, Land- en Tuinbouw,
Bouw, elektriciteit,
schilderen/decoratie
2. Voeding en Horeca
• 2u remediëring en verdieping

