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WZC LINDELO

� Project uitgewerkt door tandem
◦ Draaiboek met een stappenplan om leerlingen 

van de 3de graad lagere school kennis te laten 
maken met personen met de ziekte Alzheimer.

◦ Tandem sprak WZC en scholen aan om een 
partnerschap op te zetten

◦ Lindelo ging van start met de 3 scholen van Lille
� Vrije basisschool Springplank

� Gemeentelijke basisschool Trapleerke

� Freinetschool Vlindertuin

� Stappenplan bestond uit

◦ Vertellen van een verhaal (door externe verteller)

◦ Een lessenpakket voor de leerkracht

◦ Contactmoment tussen de leerlingen en de ouderen

� Praktijk 
◦ Verhaal

◦ Lessenpakket

◦ Contactmomenten
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� Moeilijkheden in de continuïteit

◦ Interne problemen in de scholen 
� Wisselingen binnen het lerarenkorps / directies

◦ Tijd
� Planning in het urenpakket van de scholen 

� Ophalen van het lesmateriaal bij tandem door 
leerkracht

� Uren school / WZC

◦ Samenwerking
� Telkens zelf het initiatief nemen

◦ Grote klassen

� hoe verloopt het nu

◦ Contact met de scholen in het begin van het 
schooljaar

◦ Eerste contact moment in de klas met een 
uiteenzetting over het thema

◦ Contactmoment in Lindelo

� Eerst een rondleiding achter de schermen van ons WZC

� Keuken, wassalon, kamer van de bewoner, badkamer (met 
tillift)…..

� Aansluitend een activiteit met de bewoners

� Meerwaarden voor leerlingen
◦ Leren de leef - en woonwereld van de ouderen 
kennen (WZC is een groot huis zoals hun thuis, met extra’s om de 
ouderen te helpen)

◦ Ervaren dat er niet alleen verplegers werken 
(paramedici, animatie en ondersteunende diensten)

◦ Soms komen leerlingen in hun vrije tijd nog terug 

� Meerwaarden voor de ouderen met dementie
◦ Jongeren in huis doen de ouderen herleven 

◦ Ze willen de kinderen iets te leren en vertellen 
graag

◦ Ze doen extra hun best  
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� Besluit

◦ Meer dan de moeite waard om het project te 
behouden. 

◦ Inhoudelijk kan en mag het veranderen en groeien

◦ Met focus op ontmoetingen tussen jongeren en 
ouderen


