
gewoonanders

BUITENGEWOON SECUNDAIR
ONDERWIJS (BUSO)

Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) Ten Dries is een
kleinschalige en warme school voor meisjes en jongens van 
13 tot 21 jaar met een motorisch en/of meervoudig beperking (type 4).
BuSO Ten Dries biedt opleidingsvorm 1 aan. Op onze school geniet je
een sociale vorming die leidt naar integratie in een beschermd leef-
en/of werkmilieu.



MEER INFO?
Contacteer de directie:

dominique.deblock@tendries.be

09/371 98 66

LEVENSBESCHOUWING
BuSO Ten Dries is een school met een
pluralistische visie. Leerlingen maken een
keuze uit R-K. Godsdienst, N-C. zedenleer 
of Islamitische Godsdienst.

ONTWIKKELINGSDOELEN
We werken met door de overheid omschreven
ontwikkelingsdoelen. Deze worden gebundeld
in de levensgebieden: wonen, werken en vrije
tijd. Ze vormen de basis van elke klaswerking.
De leerlingen zelf kiezen een persoonlijk
werkpunt.  Op het einde van je traject behaal je
een attest van de opleidingsvorm.

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE TRAINING
In onze BuSO school zetten we sterk in op
sociaal maatschappelijke training voor elke
leerling. Deze ligt binnen het interesseveld van
de leerling en bereidt hen voor op een zinvolle
toekomstgerichte dagbesteding. We
organiseren wekelijks klasoverschrijdende
‘talent’-lessen. Sommige van onze leerlingen
doen een training in samenwerking met lokale
winkels, zorgboerdijen, plaatselijke
kleuterschool…

SOCIAAL EMOTIONEEL
Sociaal-emotionele ontwikkeling en
emotioneel welbevinden is de basis van onze
werking. Deze ondersteunen we via lessen
Rots & Water, Sherborne-activiteiten, lessen
'relaties, seksualiteit en weerbaarheid'. 
We gebruiken hierbij het kader van Dösen.

TEN DRIES
Dennendreef 60 - 9850 Deinze (Landegem)

www.tendries.be

busosecretariaat@tendries.be

www.facebook.com/tendries.landegem
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We streven ernaar om elke leerling een
programma op maat aan te bieden. We
begeleiden hen zo naar een maximale
ontwikkeling en zelfstandigheid. Hierbij
wordt er steeds vertrokken vanuit de talenten
van de leerling.

VISIE

AANBOD

We voorzien verschillende soorten
klaswerkingen:

Functioneelgerichte werking
Via functionele activiteiten verruimen we de
leefwereld. Schoolse vaardigheden worden
ingeoefend en onmiddellijk vertaald naar het
dagelijkse leven. De klemtoon ligt op
zelfredzaamheid. We onderscheiden twee
soorten klaswerkingen waarbij de ene sterk
inzet op communicatie en de andere vertrekt
vanuit doe-activiteiten.

Leergerichte werking
Het klasprogramma is gericht op het
onderhouden, verbreden en/of
uitbreiden van schoolse vaardigheden.
Werkhouding, zelfstandigheid en een
intrinsieke motivatie voor leren zijn
voorwaarden in deze werking. De klemtoon
ligt op zelfstandigheid en probleemoplossende
vaardigheden.

Toekomstgerichte werking
In deze klaswerking wordt extra ingezet op
een zo optimaal mogelijke overstap naar een
beschermd leef- en/of werkmilieu. 
Een aangepast groepsaanbod wordt
gecombineerd met een individueel programma
voor leerlingen van 19 tot 21 jaar.

PEDAGOGISCH PROJECT
De acht pijlers van ons pedagogisch project
zijn: basisveiligheid bieden, ontwikkeling en
leren bevorderen, motorische ontwikkeling
uitlokken, communicatie aanmoedigen, sociale
en relationele ontwikkeling stimuleren,
muzisch-creatief vormen, emancipatorisch
werken en de adolescenten voorbereiden op
hun toekomst. 


