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Beste ouder, 

Beste directeur,  

Beste zorgco/leerlingbegeleider,  

Beste leerkracht, 

Beste CLB medewerker,  

Beste schoolbegeleider, 

 

 

In december blikken we terug, dat is niet te vermijden 

op mooie en mindere momenten en tijden 

Daarna een blik vooruit 

plannen en dromen. 

Weer een heel jaar 

om ze uit te laten komen 

 

Het is alweer geleden van oktober dat we een nieuwsbrief geschreven hebben, 

toch zaten we de voorbije maanden niet stil. In deze nieuwsbrief brengen wij 

jullie op de hoogte waar we de afgelopen periode hebben op ingezet. 

 

De Accolade is momenteel betrokken bij 580 ondersteuningstrajecten. We 

trachten ernaar om nog steeds elke leerling die wordt aangemeld zo snel 

mogelijk te ondersteunen. Dit kunnen we blijven doen, omdat we met alle 

partijen steeds in communicatie gaan om de ondersteuningsbehoefte van de 

leerkracht en de onderwijsbehoefte van de leerling in kaart te brengen.  

 

We vestigen er graag de aandacht op pas een aanmelding te doen, nadat de 

school samen met ouders en CLB een handelingsgericht traject heeft doorlopen. 

Vroeger aanmelden verkort de eventuele wachttijd niet. Decretaal zijn we 

verplicht enkel in te gaan op aanmeldingen waarvoor een gemotiveerd verslag of 

verslag M-decreet wordt opgemaakt. 

 

We streven ernaar zoveel mogelijk in de klas ondersteuning aan te bieden, ter 

ondersteuning van de leervragen van de leerkrachten. Een activerende 

ondersteuning staat daarbij centraal: hoe kunnen leerkracht en ondersteuner - 

samen onderzoekend vanuit ieders ervaring en expertise - met deze leerling in 

deze klas aan de slag. De samenwerking met ouders en eventueel andere 

externe partners (bv. revalidatiecentra) is daarbij noodzakelijk. 

 

De intensiteit en duur van de ondersteuning voor zowel leerlingen met een 

verslag of gemotiveerd verslag is afhankelijk van de vraag die op tafel ligt. 

 

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. 

mailto:info@deaccolade.be


 
Sommige trajecten worden (tijdelijk) on hold gezet. We bekijken op een 

opvolgingsgesprek met alle partijen rond welke doelstelling we samen hebben 

gewerkt en of onze ondersteuning nog noodzakelijk is. Er kan afgesproken 

worden dat de intensiteit van de ondersteuning verminderd wordt of op een later 

tijdstip terug opgestart wordt. 

 

Voor onze leerlingen die met een verslag M-decreet in het gewoon onderwijs 

les volgen, wordt een IAC-traject (individueel aangepast curriculum) samen 

met school, ouders en CLB opgemaakt. Dit kan voor zowel basisaanbod als 

andere types. De pedagogische begeleiders competentieontwikkeling 

sluiten bij deze trajecten aan om het volledige proces te begeleiden. 

 

Professionaliseren van de ondersteuners is een prioriteit in onze werking. 

Vanuit onze lerende netwerken zetten we in op specifieke leervragen, 

gekoppeld aan een doelgroep of niveaugroep. Collega’s delen op deze momenten 

informatie uit en gaan rond een specifieke leervraag aan de slag: bv. hoe kunnen 

we klasondersteunend aan de slag gaan in het secundair onderwijs. 

 

Daarnaast schreven we in op een prioritaire nascholing vanuit departement 

onderwijs. We kozen voor de de vorming “Ondersteuning in (het) K(w)a(d)raat” 

waarbij er 20 ondersteuners gedurende 2 schooljaren aan de slag zullen gaan 

rond coachende vaardigheden. 

 

Bij vragen of suggesties kan u ons steeds bereiken via de teamcoach van uw 

regio of de dagelijkse coördinatie via mail. 

 

We wensen u een ontspannende kerstvakantie toe. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Grietje Van de Velde 

Algemeen coördinator 

 

Veerle Van Lancker 

Pedagogische coördinator 

 

Het Accolade-team 

 

Ondersteuningsnetwerk Waas & Dender 

Luikstraat 69, 9160 Lokeren 

09/346 90 08 

www.deaccolade.be 

info@deaccolade.be 
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