Brugge, 16 maart 2015

De PASSER: gewoon onderwijs voor buitengewone kinderen
Mevrouw,mijnheer
In Sint-Michiels Brugge gaat een nieuwe middelbare school van start: De Passer.
Een school met een uniek aanbod: gewoon onderwijs voor buitengewone kinderen.
Deze nieuwe secundaire school levert dezelfde getuigschriften en attesten af als andere scholen voor
gewoon secundair onderwijs. Maar de manier waarop de school werkt, de expertises van haar
leerkrachten en de begeleiding die er wordt gegeven is volledig afgestemd op de noden van kinderen
met autisme.
Door gewoon onderwijs te bieden aan buitengewone kinderen kiezen we voluit voor re-integratie.
Vanuit een veilige en geborgen schoolomgeving willen we de kinderen alle kansen geven om hun plaats
in onze samenleving te vinden.
Tijdens het eerste en tweede leerjaar krijgen de kinderen bijna uitsluitend les in De Passer. Vanaf het
derde en vierde leerjaar wordt voor richtingspecifieke vakken samengewerkt met andere scholen,
denk aan techniek en praktijk, informatica…. Algemene vakken zoals Nederlands,wiskunde,enz. blijven
ze volgen in De Passer.
De uitbouw van De Passer gebeurt stapsgewijs.
Op 1 september 2015 gaat De Passer van start met een eerste en tweede leerjaar. Let wel, de
maximumcapaciteit gedurende schooljaar 2015 – 2016 is, teneinde in optimale omstandigheden te
kunnen starten, beperkt tot 50 leerlingen. Conform de regelgeving zullen we de volgorde van
inschrijving respecteren.
Het schooljaar daarop, vanaf 1 september 2016, wordt hier een derde en vierde leerjaar aan
toegevoegd. In schooljaar 2017 - 2018 wordt de school vervolledigd. De Passer is een volledig
autonome school met secundair onderwijs voor kinderen met autisme.
De Passer maakt deel uit van Scholengroep Brugge-Oostkust. Deze groep verenigt een 40-tal scholen
van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in de regio Brugge-Oostkust. Kennis en
ervaringen worden uitgewisseld. Infrastructuur wordt gedeeld.
Wilt u meer weten over deze nieuwe middelbare school in Sint-Michiels Brugge?
Neem dan contact op met Pieter De Winne,
pieter.de.winne@scholengroep25.be of 050/80 00 79
Met oprechte hoogachting,
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