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Beste ouder, 

Beste directeur,  

Beste zorgco/leerlingbegeleider,  

Beste leerkracht, 

Beste CLB medewerker,  

Beste schoolbegeleider, 

 

 

Op de dag van de leerkracht willen wij graag alle leerkrachten, die samen 

met onze collega’s van De Accolade het verhaal van inclusie vorm willen 

geven, bedanken. 

In dit nieuwe schooljaar kunnen we een aantal nieuwe uitdagingen 

aangaan.  

We zullen volop inzetten op ouderbetrokkenheid.  

Onze eerste ouderavond die in Lokeren plaatsvond, was een geslaagde 

avond. De ouders kregen een algemene uitleg over wat ondersteuning kan 

betekenen en hadden nadien de tijd om met de ondersteuner van hun 

kind een informeel gesprek te hebben.  

Indien ouders nog willen aansluiten op de ouderavond van donderdag 11 

oktober in St-Niklaas kunnen zij nog steeds inschrijven via onze website: 

www.deaccolade.be. 

Naast ouderbetrokkenheid willen we onze expertise verder uitdiepen en 

inzetten.  

Onze teamcoaches worden ingezet bij vragen met een ernstige 

zorgzwaarte: de kortdurende intensieve trajecten (KIT). Het betreft 

vragen waarbij de intensiteit voor een korte periode moet verhoogd 

worden of waarbij een specifieke expertise vereist is. De ondersteuner zal 

in die gevallen tijdelijk bijgestaan worden door een teamcoach.  

Voor een KIT hoeft geen aparte vraag door de school gesteld te worden. 

In het Accolade-team evalueren we continue elk ondersteuningstraject en 

wordt er samen bepaald wanneer KIT-ondersteuning zinvol is. 

Door de bouwplannen van de VLOT-scholen waren we genoodzaakt om 

een nieuwe locatie te zoeken. We kregen het aanbod van het 

Aarzel niet om ons te contacteren als je met een vraag of bedenking zit. Als we niet te bereiken 

zijn via de telefoon, kan je steeds mailen naar info@deaccolade.be. 
Het staat u vrij deze brief te verspreiden onder uw collega’s. 

http://www.deaccolade.be/
mailto:info@deaccolade.be


 

St-Lodewijkscollege te Lokeren om de dagelijkse coördinatie onder te 

brengen in hun lokalen. 

Het nieuwe adres is: De Accolade, Luikstraat 69, 9160 Lokeren. Ons 

telefoonnummer blijft behouden. 

We geven nog volgende info mee: 

De ondersteuners hebben op vrijdag 12 oktober een lokale verlofdag en 

vrijdag 26 oktober een pedagogische studiedag. Deze dagen zullen zij niet 

aanwezig zijn op uw school. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Grietje Van de Velde 

Algemeen coördinator 

 

Veerle Van Lancker 

Pedagogische coördinator 

 

Het Accolade-team 

 

Ondersteuningsnetwerk Waas & Dender 
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