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Beste directeur,  

Beste zorgco/leerlingbegeleider,  

Beste leerkracht, 

Beste CLB medewerker,  

Beste schoolbegeleider, 

 

 

Na een deugddoende vakantie zijn we eind augustus opnieuw 

geëngageerd begonnen in het ondersteuningsnetwerk De Accolade.  

Afgelopen week kregen al onze ondersteuners een vormingsaanbod, 

waarbij we vooral hebben ingezet op doelgroepspecifieke vormingen. 

Waar we vorig jaar nog in chaos gestart zijn, kunnen we nu vaststellen 

dat we meer en meer onze organisatie vormgeven. Dat nog niet alles 

verloopt zoals we zouden willen, kan hopelijk nog op wat begrip rekenen. 

Vanaf 10 september zullen de ondersteuners in de scholen aan de slag 

gaan. 

Alle aanmeldingen werden grondig besproken in het zorgloket en 

nagevraagd bij de betrokken CLB-medewerkers. Leerlingen met een 

gemotiveerd verslag of verslag basisaanbod,  type 3, type 7 STOS en type 

9 en met een concrete hulpvraag, worden door onze teams opgenomen. 

We willen telkens aan de slag gaan met de leerkracht(en) en indien nodig 

met de leerling zelf, om tegemoet te komen aan de ondersteunings- en 

onderwijsbehoeften van leerling en leerkracht. Indien u hier vragen over 

heeft, aarzel niet om ons te contacteren. 

Leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 of 7 auditief 

werden aan de juiste expertisenetwerken bezorgd.  

Elke nieuwe aanmelding kan u via de website van De Accolade doen. 

Mogen we vragen om geen aanmeldingen rechtstreeks aan de 

ondersteuner op uw school te bezorgen.  

Onze teamcoaches van de 6 regio’s hebben de afgelopen weken de 

eerste contacten gelegd met de scholen en aanmeldingen toegewezen aan 

ondersteuners in hun team. Omdat we vanuit de bevraging van vorig jaar 

hebben vastgesteld dat scholen vooral het belang van expertise voorop 
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stellen, hebben wij onze organisatie enigszins moeten aanpassen. 

Hierdoor kan het gebeuren dat u met een nieuwe ondersteuner aan de 

slag gaat of dat er meerdere ondersteuners worden toegewezen aan uw 

school. Op deze manier kunnen we ook eventuele afwezigheden beter 

opvangen. Hierbij willen wij zeker rekening houden met specifieke vragen 

van scholen. Voor uw school zal de teamcoach de belangrijkste 

contactpersoon zijn i.f.v. het organiseren van de ondersteuning op uw 

school. Aarzel niet om hen of het zorgloket te contacteren bij 

bezorgdheden.  

Aan de ouders willen wij ook algemene info geven over wat 

ondersteuning kan inhouden, daarom organiseren we begin oktober twee 

info-avonden. 

Op 2 oktober om 19u zijn ouders welkom in De Tilde in Lokeren. Een 

tweede info-avond wordt georganiseerd op 11 oktober om 19u in de Kapel 

van Berkenboom Portus te Sint-Niklaas.  

De ondersteuners zullen de uitnodiging voor deze info-avond aan ouders 

en school bezorgen. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Grietje Van de Velde 

Algemeen coördinator 

 

Veerle Van Lancker 

Pedagogische coördinator 

 

Het Accolade-team 

 

Ondersteuningsnetwerk Waas & Dender 
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