Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een
motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. Ze
kunnen zich maximaal ontplooien dankzij aangepast onderwijs,
de leefgroepenwerking, hulpmiddelen en therapie. Ook voor
ouders en de ruimere omgeving is er een uitgebreid aanbod
van vorming en ondersteuning.
Ten Dries bestaat uit twee scholen type 4 (BuBaO en BuSO) en
een Multifunctioneel Centrum (MFC).
- Kleinschalige voorziening met een 100-tal leerlingen
- In een groene en rustige omgeving
- Kleuter-, basis en secundair onderwijs
- Vernieuwende toekomstwerking voor leerlingen
+18 jaar (BuSO OV1)
- Geïntegreerde werking: therapeuten, begeleiders, medisch personeel en leerkrachten werken nauw samen
- Therapiebad met verstelbare bodem, geschikt voor hydro 		
therapie
- Manege Dennenhof en hippotherapie
- Avond-, nacht-, vakantie- en weekendopvang
- Gratis leerlingenvervoer binnen de regio
- Aanbod ook buiten de grenzen van de campus: vorming 		
en ondersteuning thuis of op school (ondersteuning in het
gewone onderwijs, outreach, mobiele en ambulante begeleiding)

KENNISMAKINGSBEZOEK
Wil je een persoonlijk kennismakingsbezoek aan
Ten Dries ?
We nemen alle tijd voor een bezoek op maat.

tendries

Neem vrijblijvend contact op met de dienst
maatschappelijk werk.

LANDEGEM

T. 09 371 60 66
M. tendries@tendries.be
Of kom eens langs op ons feestweekend in mei!
De data vind je op de website.

Wil je Ten Dries financieel steunen voor hulpmiddelen, activiteiten en infrastructuur?
Dit kan op de giftenrekening
BE87 8900 1480 8594.
Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
Hiermee kan je 45% van jouw gift recupereren via
belastingvermindering.

www.tendries.be

tendries
LANDEGEM

Dennendreef 62
9850 Deinze (Landegem)
09 371 60 66
tendries@tendries.be

V.U. Luc Goossens, Dennendreef 62, 9850 Deinze

TEN DRIES IN HET KORT

Opendeurdagen
Ten Dries
zaterdagvoormiddag 8 februari 2020
vrijdagnamiddag 24 april 2020

gewoonanders

Een dag in Ten Dries...

Maak kennis met
scholen en MFC

Op het einde van de rondleidingen bieden we
een drankje aan.

Werking school en MFC

Bij voorkeur inschrijven via
tendries@tendries.be

Leefgroepenwerking
Sportaanbod en hulpmiddelen
Therapiebad
Verpleegkundige dienst
Kleuterklas
Klassen lagere school: leer-, functioneel en
ervaringsgericht
Klassen BuSO OV1: leerklas en toekomstgerichte werking
Manege Dennenhof
Mobiele en ambulante begeleiding (Mambo)

Er zijn rondleidingen om 09u30, 10u, 10u30
en 11u.
Op het einde van het parcours bieden we
een drankje aan.
Bij voorkeur inschrijven via
tendries@tendries.be

De rondleidingen starten om 13u30 en 14u30.

EEN GREEP UIT ONS AANBOD

Therapie (logo, ergo, kine)

PROGRAMMA 8 FEBRUARI 2020

PROGRAMMA 24 APRIL 2020

Ondersteuning in gewoon onderwijs

