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Beste lezer,

Corona? Bij het schrijven van dit voorwoord lijkt dit in Ten Dries gelukkig iets uit het
verleden. We konden immers het grootste gedeelte van dit schooljaar bijna alle activiteiten
hervatten. We willen niet meer zo’n periode meemaken en toch is er ook heel wat goeds te
vertellen. Zo getuigt Fabienne De Boeck, onze arts, op pagina 6.

We beschreven in vorige jaarverslagen al enkele keren hoe we het vertrouwen in onze
medewerkers willen versterken en hoe we hen zoveel mogelijk de touwtjes in handen willen
geven om de werking rond de kleuters, jongeren en adolescenten zelf te organiseren. We
zijn hier sterk in gevorderd en zijn hier trots op. Dat dit lukt kan enkel omdat we onder meer
inzetten op het verduidelijken van onze visies. Zo eentje is ‘Geïntegreerde werking’ op
pagina 8.

Ten Dries blijft bruisen en het is elk jaar weer moeilijk selecteren wat we in de kijker willen
zetten. We focussen voor het jaar 2021 op het actieve en diverse sportgebeuren (pagina
10), het aanbod Globaal Individuele Ondersteuning (GIO) gericht op zeer jonge kinderen in
kinderdagverblijven en onderwijs (pagina 13) en het project om onze buitenruimte meer
kindvriendelijk, uitdagender en stimulerender te maken voor onze kleuters, jongeren en
adolescenten (pagina 15).

En verder komen uiteraard de cijfers en de nieuwbouw aanbod. Tot slot een geweldige dank
aan onze sponsors.

Veel leesplezier!
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Corona 2.0.

Corona-mijmeringen

"Of ik nog een tekst wil schrijven over corona…  

Alvorens mij een zucht ontsnapt, voegt men snel toe dat het deze
keer over de positieve aspecten van corona mag gaan. Op die
manier voel ik toch enig enthousiasme opborrelen."  

Anderzijds is het mij na enkele ogenblikken nadenken ook wel duidelijk dat corona inderdaad ook
mooie dingen met zich meegebracht heeft. En eigenlijk vatten onze kernwaarden in Ten Dries het
heel mooi samen. Een eerste en voor mij belangrijkste positief aspect is onze hartelijkheid onder de
vorm van de grote samenhang en zorg voor elkaar. 

Meer dan 550 vaccins 
werden hier in 

Ten Dries toegediend!

Enerzijds durf ik eerlijk toegeven dat ik –net zoals zovelen onder
ons- na meer dan twee jaar intussen absoluut corona-moe ben.
Ik heb het gehad met steeds veranderende regels, onduidelijke
maatregelen en tegenstrijdige richtlijnen die we telkens opnieuw
moeten vertalen naar een zo duidelijk mogelijk beleid binnen
Ten Dries. Ik ben moe door de zorgen over positieve gevallen,
mogelijke uitbraken of mogelijks ernstige ziekte (waar we
gelukkig van gespaard gebleven zijn). 

Ondanks het feit dat de fysieke afstand heel letterlijk groter moest zijn, voelde ik zo dikwijls veel
verbondenheid tussen leerlingen, ouders en collega’s. We zorgden voor elkaar, als het moest via een
berichtje, een telefoontje of een online-gesprek. Zorgen voor elkaar deden we ook door ons massaal
te laten vaccineren: meer dan 550 vaccins werden toegediend in Ten Dries. Vele andere leerlingen en
medewerkers lieten zich vaccineren in het eigen vaccinatiecentrum. Op die manier konden we zo snel
als mogelijk een zo veilig mogelijke omgeving creëren in Ten Dries. 

Dokter Fabienne De Boeck
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Daarnaast zag ik de afgelopen twee jaar ook hoe
innovatief en professioneel we zijn om op elk ogenblik
een zo goed mogelijk aanbod te voorzien voor zoveel
mogelijk leerlingen. Want hoe beperkend de corona-
maatregelen ook geweest zijn, altijd werd koortsachtig
gezocht naar manieren om onze leerlingen maximaal
schools en therapeutisch te begeleiden. 

Op creatieve manieren werd bekeken hoe we
activiteiten die niet meer konden doorgaan, konden
vervangen door alternatieven, telkens met het welzijn
van onze leerlingen als doelstelling. Onze flexibiliteit
toonden we allemaal de afgelopen tijd. 

Psychologisch welzijn 
Naast onze zorg voor het welzijn van de kinderen was ook het welzijn van de medewerkers een
veelbesproken thema. Het was hierbij steeds zoeken naar een passend antwoord om de – soms
verschillende - regels vanuit VAPH en buitengewoon onderwijs te vertalen naar Ten Dries en
daarbij zowel in te spelen op de noden van onze kleuters, jongeren en adolescenten, als op de
behoefte aan een veilige werkplek voor de medewerkers. 

Bij het laatste denken we aan het strikte mondmaskerbeleid en de bijhorende afspraken rond het
maximaal aantal personen in een vergaderzaal/eetruimtes. Alles werd steeds duidelijk
gevisualiseerd. Ook het thuiswerk en online overleggen werd ingebed, digitale platformen kregen in
sneltempo hun opmars. Via verschillende kanalen werden medewerkers snel en tijdig geïnformeerd
en was er tijd en ruimte voor vragen of bezorgdheden. Bij het opmaken van uurroosters of
inplannen van overlegmomenten werd maximaal rekening gehouden met persoonlijke wensen en
voorkeuren in functie van bv. opvang van eigen kinderen. We zorgden in Ten Dries niet alleen voor
onze gasten, maar voor elkaar. Ten Dries op zijn best!

Hoe trots kunnen we zijn op onze leerlingen die zich allemaal staande gehouden hebben in een
onduidelijke en veranderlijke context? Hoe flexibel zijn ouders geweest in het wisselend thuis
opvangen van hun zonen of dochters omwille van lockdown, quarantaine of isolatie? Hoe fijn was het
dat we als collega’s konden rekenen op elkaar bij onverwachte wijzigingen omwille van corona-
gerelateerde problemen? 

En dus kan ik alleen maar veel respect hebben voor de collega’s, de ouders en laatst maar niet in het
minst onze leerlingen. 

Hoedje af, bedankt allemaal!

Dokter Fabienne De Boeck
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Geïntegreerde werking

Visietekst

Geeft de ontwerptekst onze visie duidelijk weer en indien niet, welke drie zaken moeten er in de
tekst veranderen?
Hoe ver is onze werking van deze visie verwijderd? 
Welke drie dingen zouden er moeten veranderen aan de huidige werking om tegemoet te
komen aan de visie?

Tijdens corona deden we de vertaalslag van dit begrip in een werkgroepje van medewerkers en
overkoepelende functies. Aan de hand van enkele concrete stellingen gingen we digitaal met elkaar
in overleg. Al snel werd duidelijk dat onze invulling ervan vrij verschillend was. Deze boeiende
discussies zorgden ervoor dat de ontwerpvisie geschreven en herschreven werd, waarbij drie grote
pijlers stilaan meer vorm kregen, namelijk samen kijken en denken, samen doen en samen zijn. 

De tekst kent een grote gedragenheid bij alle medewerkers: het bewijst dat een geïntegreerde
werking tot onze kern behoort. Op het forum XL van 26/10/2021 legden we de ontwerptekst van de
werkgroep voor aan vertegenwoordigers van de verschillende clusters als disciplines met volgende
opdracht:

Kleine subgroepjes namen de woorden en zinnen grondig onder de loep om bovenstaande vragen te
beantwoorden. Na deze avond finaliseerde het beleidsteam Ten Dries de visietekst. 

Al jaar en dag dragen we in Ten Dries een geïntegreerde samenwerking hoog in het vaandel.
We zijn ervan overtuigd dat we meer bereiken als we allen samenwerken en onze kennis en
expertise delen met elkaar, zowel in het samen doen als in het samen praten en denken. 
Een duidelijke theoretische visie, toch? Maar spreken we effectief dezelfde taal? En hoe
maken we dit concreet en tastbaar, voor zowel medewerkers als ouders? 
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In Ten Dries kijken en werken we geïntegreerd, vanuit het perspectief van de kleuter, 
de jongere, de adolescent (KJA) en zijn/haar context.

 
Zo creëren we samen een leef- en leerwereld, waarin de KJA zich optimaal kan ontwikkelen. 

 
Op basis hiervan bouwen we een plan uit, waaraan we intensief samenwerken. 

 
De KJA, de ouders en de teamleden nemen hierin een actieve rol op. 

 

SAMEN KIJKEN EN DENKEN 
Samen met de ouders, het team en de KJA schrijven we voor elke KJA en zijn context een verhaal 
waarin 'Kwaliteit van Leven' centraal staat en waarin dromen mogelijk is. Dit als basis om verder te
groeien, te leren en te ontwikkelen. Dit verhaal toont welke richting we willen uitgaan en op welke
manier we onze professionele kijk en kennis hierop inzetten.  
 
SAMEN DOEN 
Vanuit dit verhaal en onze professionele kijk hierop bundelen we onze krachten. We hebben continu
aandacht voor alle ontwikkelingsfacetten en nemen we elkaars kennis mee.  
  
SAMEN ZIJN  
In Ten Dries zijn het MFC en de school een eenheid. Hierbij geven we richting en vorm aan de
organisatie tijdens activiteiten en vormen we een team/cluster waarin geïntegreerd denken en doen
gestimuleerd wordt. We versterken dit samen zijn door de KJA te benaderen in zijn/haar leef- en
leerruimte, rekening houdend met de ondersteuningsbehoeften van de KJA. 
 

Hieronder kort de kern van onze visie:
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Sport in Ten Dries
Het jaar 2021 ... nog steeds moesten we ons binnen en buiten houden aan de opgelegde
corona-regels en afspraken. We evolueerden van één-op-één sporten, naar sporten in
bubbels, naar sporten over de bubbels heen en naar sporten met en tegen de medewerkers. 

De voetballers, de netballers en de bocciaspelers hebben het
voorbije jaar ingezet op techniek en tactiek…ze zijn er helemaal
klaar voor om hun beste beentje voor te zetten van zodra de
deuren van de andere scholen weer open gaan voor ons! 

Eén van de afspraken die bleef was dat we met onze leerlingen nog
steeds geen sport mochten beoefenen samen met leerlingen van
andere scholen en voorzieningen. Geen wedstrijden op
woensdagnamiddag ergens in het Vlaamse land.  

Onze wekelijkse trainingen in functie van de interscholen-
competitie kregen voor het tweede jaar op rij wederom een iets
andere invulling.  Maar niet getreurd … Sporten, bewegen en ons
amuseren ten TOP staan steeds op nummer 1!
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We organiseerden een geweldige fietsdag. Elk Cluster kreeg gedurende de dag een bubbel-tijdslot
om zoveel als mogelijk hun kilometers te komen rijden over een afgebakend parcours. 
Vrijwilligers, ouders, familieleden en medewerkers zetten eveneens hun beste beentje voor. 
Samen reden we enkele honderden kilometers.

Onze dansjuffen hebben wekelijks alles uit de kast gehaald om ritme en sfeer erin te houden: 
online dansen, buiten dansen met mutsen en sjaals aan, verkleedkledij volgens bepaalde thema’s,…
hoe zotter hoe liever!

Samen met de vzw Triple Challenge wordt er tijdens de weekendwerking in Ten Dries ook gesport.
Wannes en Petra zijn ervaren triatleten die meestal op zaterdag gaan trainen aan de vaart in
Landegem. Via allerlei sportieve acties verzamelden ze voldoende financiën om een loopbuggy aan
te schaffen. Hiermee kunnen ze elke week leerlingen mee nemen op training. Regen of zon, ze
missen geen training! Enkele KJA's mochten reeds enkele keren mee naar een recreatieve
wedstrijd, wat voor hen een hele belevenis was.
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Sporten in Ten Dries blijft, 
met of zonder corona, 

een zeer leuke belevenis.
Grenzen verleggen, 

plezier maken, bewegen,
conditie opbouwen, …

WE HOUDEN VOL!
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GIO

Een jongen met Duchenne ondersteunen we bij het verwerken van de leerstof op meer
prikkelgepaste momenten, een zoektocht naar momenten om vermoeidheid op te vangen
binnen het klasgebeuren.

Een kleuter helpen we bij het oefenen op zelfstandigheid, het participeren aan het algemene
groepsgebeuren en het omgaan met andere kleuters. Welke activiteiten lokken dit het beste
uit?  Zo werken we aan weerbaarheid en welbevinden.

Een kleuter met bijkomend ASS (Autisme Spectrum Stoornis) helpen we samen met de
ondersteuner bij de overstap naar het eerste kleuterklasje. Hoe maken we het programma
prikkelgepast? Wat is de gepaste begeleidingsstijl en aanbod? Hoe visualiseren we wat we op
welke momenten wordt verwacht? Welke regels leren we aan en op welke wijze? Bv. betekenis
van het belsignaal. Inspelen op de grote interesse in onderzeedieren was een treffer! 

Met GIO begeleiden we jonge kinderen die de overgang maken van kinderopvang naar de
kleuterklas, of van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. “Ondersteuners” van onderwijs
ondersteunen voornamelijk op het vlak van hulpmiddelen en schoolse inhoud en vaardigheden. 
Wij werken met het kind rond pedagogische uitdagingen en zoeken mee naar praktische
oplossingen om de algemene klaswerking voor het kind te verduidelijken.

We zetten ook in op coaching van de leerkracht, zodanig dat hij verder kan op de andere momenten
en je zelf als GIO-begeleider overbodig wordt. We werken een inclusief traject uit, in nauwe
samenwerking met de begeleiders in de kinderopvang, klasleerkracht, zorgleerkracht van de school,
CLB en de ouders. Enkele voorbeelden vanuit de praktijk:

Het is telkens weer een zeer boeiend traject waarbij je met verschillende schoolteams aan de slag
gaat. Elk vanuit hun eigen visie op schoolse doelen en ontwikkeling van het kind. Wij kijken steeds
vanuit het kind, vanuit hun kunnen en vooral aankunnen. We proberen maximaal in te zetten op
welbevinden om zo het schools leren maximaal te kunnen gaan ontplooien, individueel en in groep.
We delen maximaal onze ervaring met leerkrachten en schoolteams en versterken hen zo stap voor
stap in het werken met kinderen met een beperking in de klas.

Wat is het fijn om een GIO-ondersteuner van Ten Dries te zijn!

Kimberly Dhont

Vanuit onze MAMBO-werking (Mobiele en Ambulante Begeleidingen en Outreach) bieden
we Globale Individuele Ondersteuning (GIO) aan verschillende scholen uit het gewone
onderwijs. Wat is GIO precies? 
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Project KGS
Project KGS staat voor: 'Klimaatgezonde Speelplaats'. Dit wordt gesubsidieerd door de
Provincie Oost-Vlaanderen. 

Al enkele jaren droomden we ervan om in Ten Dries onze kleuters, jongeren en adolescenten een
nog ruimer, gevarieerder en meer afgestemd aanbod te bieden tijdens de vrije momenten in
de  buitenspeelruimte/speelplaats. In het schooljaar 2018-2019 gingen we samen met alle
medewerkers en kinderen van BuBaO creatief aan de slag in de vorm van workshops,
klasoverschrijdende activiteiten, via forum-momenten, knutsel- en bouwwerk … .  

Toen we eind juni 2019 hoorden van het project ‘Klimaatgezonde Speelplaats’ , gesubsidieerd door
de Provincie Oost-Vlaanderen, dienden we onmiddellijk een projectaanvraag in en dit werd ook
goedgekeurd.

We kozen voor een sterk geïntegreerd project waar BuBaO, BuSO en MFC samen hun schouders
onder zetten, met als doel een klimaatgezonde buitenspeelruimte voor alle kleuters, jongeren en
adolescenten, zowel tijdens als buiten schooltijd, maar ook inclusie-gericht voor kinderen en
jongeren uit de buurt.

Het volledige project is vertaald in een 20-stappenplan dat uiteindelijk zal resulteren in de realisatie
van een ontwerpplan voor onze volledige buitenspeelruimte. 

onze visie 
interactief betrekken van onze kleuters, jongeren en adolescenten
bevragen/inspiratie van ouders
betrekken van externe partners 
duurzaamheid/ MOS.  

We richtten een interne werkgroep op die zich boog over 5 grote thema’s: 
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Aan de slag

Een uitdaging in ons traject was en is de afstemming
tussen de plannen en dromen rond een
klimaatgezonde, gevarieerde en afgestemde
buitenspeelruimte enerzijds en de realisatie van het
masterplan met betrekking tot onze site anderzijds.
Hierdoor zullen we in de verdere realisatie in korte en
lange termijnplanning moeten denken.

In november 2021 werkten we, samen met de
landschapsarchitect, de projectleider van de Provincie
Oost-Vlaanderen en onze werkgroep de concrete
voorbereiding van het ontwerpplan uit.  
In maart 2022:  ‘de kers op de taart’ met de voorstelling
van het  ontwerpplan door de landschapsarchitect aan
BuO en MFC.  

We wachten alvast niet op de eerste stappen van de realisatie en zijn reeds kleine projectjes aan het
uitwerken met de leerlingen (zoals een buitenchillhoek, mobiel buitenkeukentje, geluidenmuur ...)
welke later perfect kunnen ingepast worden in de realisatie van het grote plan.  

Nu nog verder inzetten op financiële ondersteuning via subsidies en bijkomende projecten,
sponsors … en we kunnen er echt aan beginnen!  

We deden héél wat activiteiten om ideeën en inspiratie op te doen in functie van het ontwikkelen
van een brede visie: boeiende en verruimende workshops, aangeboden door de provincie Oost-
Vlaanderen, het samen bekijken van  inspiratiemateriaal en foto’s,  het bezoeken met medewerkers
en leerlingen van bestaande en nieuw gerealiseerde klimaatgezonde speeltuinen,
speelbossen,  buitenspeelruimtes op scholen, brainstormsessies met leerlingen en medewerkers,
online bevraging van ouders … . Ook ons pedagogisch project en de algemene visie van Ten Dries
waren mee een inspiratiebron.  

Onze visie kunnen we samenvatten 
in het letterwoord: ‘GROEIEND’  

G:   
R:   
O:   
E:    
I:    
E:    
N:   
D: 

Grenzen verleggend   
Rust en prikkels  
Ont-moeten   
Educatief   
Inclusieve speelruimte   
Evenwicht    
Natuurlijk! bewegen   
Diversiteit    
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Ten Dries bouwt

Bouwplannen

De start van de

werken is gepland

tegen de zomer van

2023.

Weetje!

 

Vorig jaar kondigden wij jullie met ontzettend veel enthousiasme het bouwproject van Ten
Dries aan. We zaten natuurlijk niet stil en kunnen jullie nu al enkele indrukken geven.

We bouwen 4 leefgroepen, twee aan twee, met elk 8 slaapkamers, voldoende badkamers, een grote
leefruimte en een eigen terras en inkom. Voor het eerst in Ten Dries zal elke leefgroep een grote
ruimte hebben om rolstoelen en groot materiaal te bergen en op te laden!

Het globale plan is klaar (schetsontwerp). Nu
bespreken we de technieken: vloerverwarming
met warmtepompen (geothermie),
ventilatiesystemen (type D), zonnewering …

We zijn zeer tevreden over de samenwerking met
Pathmakers: we kunnen ons concentreren op
hetgeen we echt goed kennen: de noden van onze
kinderen en wat we verwachten van de
infrastructuur. 
Pathmakers doet – bijna – al de rest!



Heb je nog vragen? 
Neem gerust contact op met onze medewerker communicatie & externe relaties. 
          tendries@tendries.be           09 371 60 66
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Fondsenwerving

GIFTEN

Ten Dries ontvangt subsidies, maar de dromen en noden zijn vaak groter dan wat de
subsidies mogelijk maken. Dan moet er op zoek worden gegaan naar extra middelen voor
hulpmiddelen, activiteiten en infrastructuur.

Als je een maandelijkse of éénmalige gift wil doen, kan dit op de giftenrekening 
BE87 8900 1480 8594.

Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Hiermee kan je 45% van je gift recupereren via
belastingvermindering.

Jouw gift helpt de werking vooruit en is een hart onder de riem voor onze jongeren en
adolescenten, medewerkers en vrijwilligers.

We zijn ontzettend dankbaar voor alle initiatieven die werden georganiseerd ten voordele van Ten
Dries. Ondanks corona mochten we nog enkele gulle giften ontvangen. Zodra er iets mogelijk was
door (vaak tijdelijke) aangepaste maatregelen, mochten we de warmte ontvangen van heel wat
mooie projecten. Dat zelfs in deze zo woelige, onstabiele en vooral onvoorspelbare periode er toch
zo aan ons gedacht wordt!

Steunen bestaat in heel wat verschillende vormen en soorten. Dit kan zijn door een initiatief te
organiseren ten voordele van Ten Dries, door mee te doen aan een sportactie, maar kan ook door
ons een hart onder de riem te steken met een mooi gedichtje of een leuke foto. 

De giften die we ontvingen, gaven een mooie ondersteuning binnen onze werking. 

Bedankt sponsoren vanuit het hart van Ten Dries!
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Sfeerbeelden

Start van de vaccinaties

FakkeltochtTen Dries zoekt K3

BBQ in de klas Verjaardag in Ten Dries

Verwerking  aan  de waterrimpel
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Sfeerbeelden

Buurtfeest Buurtfeest

Sportdag

Nieuwjaarsbrieven

Voorleesweek

De warmste week - iedereen danst



 

Dennendreef 62 - 9850 Landegem

09 371 60 66

tendries@tendries.be
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www.tendries.be Ten Dries@tendrieslandegemTen Dries

Volg onze verhalen verder via deze kanalen:


