
7 juni 2020     13.00 - 17.00 u.

PROVIL ION
PROVINCIAAL INSTITUUT INDIVIDUEEL ONDERWIJS LOMMEL

BEGELEIDE
RONDLEIDINGEN

CONTACT MET
VAKLEERKRACHTEN

OPENDEURDAG

limburg.be

Een initiatief van de
provincie Limburg

PROVIL ION  

is zoveel meer dan we hier kwijt kunnen. Vraag 
onze schoolbrochure aan of kom kennismaken 
tijdens een van onze infomomenten.

Noteer zeker de volgende data in je agenda:

OPENDEURDAG
7 juni 2020 van 13.00 tot 17.00 uur

Ook op andere momenten tijdens de  
schooluren kan je contact met ons opnemen!

PROVIL ION
Duinenstraat 1 (ingang sporthal - Vreyshorring)
3920 Lommel
Tel. 011 79 93 67 - 011 79 93 70

info@provilion.be    www.provilion.be
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betekent voor ons:

een vertrouwde werk- en studieplek op school

persoonlijke begeleiding bij taken/toetsen en projecten

individuele ondersteuning door psycholoog, logopedist en pedagoog

een uniek pestbeleid

ONS AANBOD 

Opleidingsvorm 3 (OV3)
In deze opleidingsvorm volgen jongeren een algemene, sociale en 
beroepsvorming. We maken deze leerlingen klaar om te functioneren in 
de maatschappij en hebben daarbij een tewerkstelling in het gewone 
arbeidsmilieu als doel.

Onze richtingen: 
• grootkeukenmedewerker 
• werkplaatsschrijnwerker
• NIEUW > Duaal Fastfood medewerker

Sectoren waarin onze oud-leerlingen werken:
Catering / Traiteur / Horeca / Keuken in ziekenhuizen en rusthuizen /  
Bedrijfsrestaurant / Fastfoodrestaurant

Bouwondernemingen / Productiemedewerker van kleine en grote ondernemingen /  
Houthandel / Dakwerken / Interieurbouw

Opleidingsvorm 4 (OV4)
In opleidingsvorm 4 volgen onze leerlingen het programma van het 
reguliere secundaire onderwijs. Het diploma is gelijkgesteld aan dat van 
het reguliere onderwijs.

Ons team zorgt voor ondersteuning aangepast aan de individuele noden 
van elke leerling. 

Onze afgestudeerden vatten verdere studies aan.

Studieaanbod:
• ASO: Economie-Moderne Talen en Wetenschappen-Wiskunde
• TSO: Informatie- en communicatietechnologie
• NIEUW > BSO: 1B Type 9 (vanaf september 2020)  

  Verkennen van Techniek en Voeding & Verzorging
  > ASO: Humane Wetenschappen 1ste jaar in de 2de graad

* Uur op maat van de leerling waarin ze kunnen remediëren of  
excelleren voor wiskunde, Nederlands of Frans.  
Tevens kunnen ze deelnemen aan verschillende challenge projecten.

Ik ben NOVA  
de pestbuddy. 
Je gaat nog  
van mij horen! 

PROVIL ION  
is een school voor jongeren met een autisme-
spectrumstoornis en leerlingen met specifieke 
leernoden.
 
Het welbevinden van onze leerlingen komt op de 
eerste plaats. Een gemotiveerd leerkrachtenteam 
begeleidt hun naar een beloftevolle toekomst.

THUIS OP
SCHOOL

BEN JE NIEUWSGIERIG?  
KOM DAN ZEKER KIJKEN!
OPENDEURDAG
7 juni 2020


