
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO! MPI De Oase 
                Voskenslaan 362 - 9000 Gent - 09/220.18.30   

  of bezoek onze website: www.mpideoase.be 

Contactgegevens dagschool: 

 

 

Teamcoach geel Daphné: daphne@mpideoase.be 

Teamcoach groen Frauke: frauke@mpideoase.be 

Teamcoach oranje Marie: marie@mpideoase.be 

Teamcoach rood Lynn: lynn@mpideoase.be 

Teamcoach blauw Anne: anne@mpideoase.be 

 

 

 

Voskenslaan 262 - 9000 Gent 

 

 

Katrien Demuynck 

Tel. 0499/51.71.67 

 
Stijn De Marez 

Maatschappelijk werker 

Tel. 0499/51.71.94 

Een buitengewone school vol waarden. Een oase, 

een plaats van herbronning, een plek waar een kind 

hun kind. Een school met geëngageerd en betrokken 
personeel met een brede kijk op leerlingen type 2, 3, 9 
en basisaanbod. 

Contactgegevens internaat: 

 

 

 

Teamcoach internaat Jona: jona@mpideoase.be 

 

Contactgegevens semi-internaat: 

 

 

Teamcoach semi Mieke: mieke@mpideoase.be 

 

Aanvraag in behandeling rond oprichting  
TYPE 7 vanaf 01/09/2021 

 

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de 
minister van Onderwijs 

 

Voor meer info contacteer de school 
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Binnen de visie van de school staan de waarden respect, 

verantwoordelijkheid, positief kritisch zijn, engagement, 

samenwerking en leerplezier centraal. Het stimuleren van 

welbevinden en het uitbouwen van een positief zelfbeeld 

zijn voor ons basiswaarden om tot leren te komen. 
 

We organiseren onderwijs op maat. Naargelang 

de onderwijsbehoeften worden de leerlingen in 
multidisciplinaire teams ingedeeld die bestaan uit 
leerkrachten, opvoeders en therapeuten. Binnen de teams 
zijn er een aantal separate klassen voor leerlingen met 
(een vermoeden van) ASS. 

 

 

 
In team blauw zitten kinderen met een attest type 

basisaanbod, 3 of 9. Voor deze leerlingen worden 

die doorstromen naar het gewoon of buitengewoon 

arbeidsmarkt. 

In team rood zitten kinderen met een attest type 

basisaanbod, 3 of 9. We leggen het accent op het 

De leerlingen worden voorbereid op het secundair 

een beroep. 

  

attest type basisaanbod, 3 en 9 hun leertraject 

blauw. 

  

 

 
Alle kinderen die op onze school zitten (behalve de 

(zwemmen, boerderij, speeltuin, park,…) 

 

kunnen en vooral zichzelf kunnen zijn. 

 
 

Binnen de internaatswerking van GO! MPI De Oase 

2,5 jaar tot 18 jaar kunnen bij ons terecht. 
 

 
 

en engagement onze waarden zijn. Onze troeven 
zijn vooral te vinden in het bieden van structuur en 

voorzien we leuke activiteiten op maat. 
 

 

In team groen zitten kinderen van het lager onderwijs 

met een attest type 2. Dit team bestaat uit een sociali- 

op een (beschermde) leef- en/of werkomgeving. 

  

In team geel zitten kleuters met een attest type 2, 

3 & 9. Binnen dit team is er een ruim spectrum aan 

voorop. 
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