BUITENGEWOON BASIS
ONDERWIJS (BUBAO)
Buitengewoon Basis Onderwijs Ten Dries in Landegem is een kleine,
warme school voor kleuters en lagere schoolkinderen met een
motorische en/of meervoudige beperking.
Geïntegreerde samenwerking met schooltherapeuten en medische,
pedagogische en therapeutische MFC-ondersteuning vormt een rode
draad doorheen de werking.

gewoonanders

BuBaO Ten Dries streeft naar een maximale
ontwikkeling, zelfstandigheid en
zelfredzaamheid door het aanbieden van een
geïndividualiseerd en geïntegreerd
programma op maat. We vertrekken hierbij
vanuit de sterktes en talenten van elke
leerling.

AANBOD
Om maximaal te kunnen inspelen op de noden
en sterktes van alle leerlingen en een aanbod
op maat te bieden, voorzien we verschillende
soorten klaswerkingen:
Kleuterwerking
Accent op algemene ontwikkelingsstimulatie,
experimenteren en verruimen van de leef-en
ervaringswereld.
Ervaringsgerichte klaswerking
Accent op algemene ontwikkelingsstimulatie
en het uitbreiden van de eigen leefwereld via
ervaringsgericht beleven en doen, met veel
aandacht voor rust, welbevinden en
basisveiligheid.
Functioneelgerichte klaswerking
Accent op uitbreiden van de leefwereld,
aanbrengen en inoefenen van schoolse
vaardigheden met het ‘dagelijks leven ‘ en
functionele vaardigheden als ingangspoort en
toepassingsgebied; dit via specifieke
(didactische) methodieken.
Leergerichte klaswerking
Accent op het uitbreiden van de schoolse
vaardigheden, leerattitudes en een brede
algemene ontwikkeling, met de nodige
didactische aanpassingen en ondersteunende
leermiddelen. Waar mogelijk staat het behalen
van het getuigschrift lager onderwijs voorop.
PEDAGOGISCH PROJECT
De acht basispijlers van ons pedagogisch
project zijn: basisveiligheid bieden,
ontwikkeling en leren maximaal bevorderen,
motorische mogelijkheden ontplooien,
communicatie aanmoedigen,

sociale/relationele ontwikkeling en
weerbaarheid stimuleren, muzisch-creatief
vormen en emancipatorisch werken.
TOBIAS-WERKING
Een specifieke, sterk geïntegreerde werking
voor leerlingen met een ernstig meervoudige
beperking met focus op Totale Ontwikkeling,
samen Beleven, Interactie, Afgestemd aanbod
en Sfeer.
LEVENSBESCHOUWING
BuBaO Ten Dries is een school met een
pluralistische visie. Dit houdt in dat leerlingen
een keuze kunnen maken tussen R.-K.
godsdienst, N-C. zedenleer of Islamitische
godsdienst.
SOCIAAL-EMOTIONEEL
Sociaal-emotionele ontwikkeling en
emotioneel welbevinden zijn de basis van onze
werking. Dit wordt geboden aan de hand van
specifieke methodieken als Rots en Water,
Sherborn, emotionele ontwikkelingskader van
Dösen, …
(KLASOVERSCHRIJDENDE)
PROJECTWERKING
Klasoverschrijdend en ervaringsgerichte
jaarprojecten, geven de kans aan alle leerlingen
om talenten in te zetten, grenzen te
doorbreken en de eigen leefwereld te
verruimen.

TEN DRIES
Dennendreef 62 - 9850 Deinze (Landegem)
www.tendries.be
BuBaO@tendries.be
www.facebook.com/tendries.landegem

MEER INFO?
Contacteer de directie:
patrick.vandamme@tendries.be
09/371 98 66
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