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BLO Den Anker start per 1 september 2015 in de Acaciastraat 102 in Mechelen met een
kleuter- en lagere schoolafdeling volledig gericht op leerlingen met autisme met een attest
type 9.

BLO DEN ANKER ZET HAAR EXPERTISE IN VOOR
LEERLINGEN MET AUTISME
Per 1 september start Den Anker, een basisschool voor buitengewoon onderwijs, met
een auti-centrum in Mechelen-Zuid. “Onze school aan de Acaciastraat gaat zich in de
toekomst volledig toeleggen op onderwijs aan kinderen met autisme. Er wordt gestart
met een kleuterklas en drie groepen lager onderwijs type 9. We willen van de afdeling
in de Acaciastraat een volwaardig auti-centrum maken.” De hoofdschool in de SintJansstraat daarentegen gaat kinderen met het nieuwe attest “basisaanbod” en type 2
kleuter- en lager onderwijs begeleiden.
Basisschool Den Anker is sinds jaar en dag in Mechelen en omstreken bekend voor haar
individueel en aangepast onderwijs.
“Vanuit onze expertise hebben we een aanvraag ingediend bij het ministerie van onderwijs
om onderwijs voor kinderen van het type 9 - leerlingen met een autismespectrumstoornis –
te mogen inrichten”, zegt Edwin Peeters, directeur van BLO Den Anker. “Met resultaat. Onze
school kreeg van de minister de toestemming om kinderen met (rand)normale begaafdheid
met autisme te gaan begeleiden.” De directeur en zijn team zijn uiteraard zeer blij met de
erkenning vanuit het ministerie van onderwijs.
In Mechelen is er grote nood aan plaatsen voor kinderen met autisme en daarom wil Den
Anker er naar streven om van zijn vestiging, gelegen in de Acaciastraat te Mechelen, een
volwaardig auti-centrum te maken. Momenteel verblijven in deze vestiging kinderen met een
type 8 attest en kinderen met autisme (type 2). De kleutertjes met autisme zitten voorlopig
nog in de St. Janstraat.
“In de toekomst zitten alle kinderen met ASS samen in de Acaciastraat. Ook die uit de Sint
Jansstraat. Samen op één locatie zodat het team en de onderwijsaanpak daar 100%
afgestemd kan worden op auti-werking. De expertise van het team wordt op die manier
gecentraliseerd. Dat is een sterke troef”, benadrukt Edwin Peeters. Een andere troef is dat
de schoolinfrastructuur en -organisatie op verschillende vlakken tegemoet komt aan de
noden die leerlingen met een autismespectrumstoornis hebben: prikkelarme lokalen, een
duidelijke structuur, pauzes en speeltijden die in alle rust verlopen.
“Ook de nodige paramedische en orthopedagogische ondersteuning is aanwezig. Kortom,
een autismevriendelijke omgeving waarin kinderen met een autismespectrumstoornis ten
volle tot ontplooiing kunnen komen. We kijken dan ook uit naar de officiële start op 1
september 2015.”
Zoals voor elk type, is ook het attest voor type 9 uitsluitend verkrijgbaar via het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding CLB.
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Edwin Peeters, directeur, tel 015 20 37 95
BLO Den Anker is school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.200 leerlingen, 5.500 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de

scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur
van Scholengroep 5 is Erik Ruts.

