
 

 

Nieuwsbrief De Accolade: Februari 2019  

         19 februari 2019 

Beste ouder, 

Beste directeur,  

Beste zorgco/leerlingbegeleider,  

Beste leerkracht, 

Beste CLB medewerker,  

Beste schoolbegeleider, 

 

 

Als ondersteuningsnetwerk zijn we voortdurend op zoek om samen 

kwaliteitsvolle ondersteuning aan te bieden. In deze nieuwsbrief lichten we een 

aantal gewijzigde afspraken toe en informeren we u verder over onze werking. 

 

Vanuit de doorlichting van CLB Waas & Dender vragen we pas een aanmelding 

te doen als het gemotiveerd verslag (GV) of verslag (V) op school 

aanwezig is. Zo kan de ondersteuning starten met een rijke beeldvorming van 

het handelingsgerichte traject dat gelopen werd met ouders, school en CLB.  

 

Voor informatie rond de opmaak van het gemotiveerd verslag of verslag 

verwijzen wij naar CLB Waas & Dender. Op de website van Onderwijs Vlaanderen 

vindt u tevens heel wat informatie over ondersteuningen in onderwijs.  

 

Het GV/V wordt door de CLB-medewerker aan de school en ouders bezorgd. Deze 

verslaggeving moet op school aanwezig zijn. Bij de start van een 

ondersteuningstraject zal de ondersteuner inzage vragen in het GV of V. Wegens 

de privacy-wetgeving (GDPR) kunnen we geen kopieën bewaren bij De Accolade.  

 

Met onderstaande visualisatie willen u verder wegwijs maken om te komen van 

een vraag tot ondersteuning. Ook op onze website kan je hierover meer lezen. 

 

https://vclbwaasdender.be/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ondersteuningsmodel-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften#organisatie
https://434490115327080829.weebly.com/


 
Op 25 januari kwam de klankbordgroep van De Accolade bijeen. Naast de 

stand van zaken namen we de tijd om in gesprek te gaan over de succesfactoren 

en uitdagingen van ondersteuningstrajecten. 

 

Ondersteuning betekent een meerwaarde als er een transparante communicatie 

is tussen alle partijen en als we samen met de leerkracht aan de slag kunnen 

gaan rond concrete doelstellingen. Scholen geven aan dat afspraken op maat van 

de school ervoor zorgen dat er een goede afstemming is tussen de verschillende 

partners: hoe worden overlegmomenten efficiënt georganiseerd, hoe komen we 

tot een concrete leervraag, bij welke leerkracht kan de ondersteuner aan de slag, 

hoe kunnen we een aantal maatregelen vanuit de ondersteuning tot in onze 

brede basiszorg of verhoogde zorg brengen, ... 

 

Eén van de uitdagingen is om de rol van iedere partner te verduidelijken: wie 

kan welke acties op zich nemen, in welke fase van het zorgcontinuüm?  

Om aan deze vraag tegemoet te komen organiseren we 2 infomomenten voor 

professionelen (leerkrachten, CLB-medewerkers, …) in het derde trimester. 

Inschrijven zal mogelijk zijn via de website vanaf 11 maart 2019. 

 

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

regio of de dagelijkse coördinatie via mail. 

 

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 

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. 
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