
 
 

Nieuwsbrief De Accolade: April   

        2 mei 2018 

Beste directeur,  

Beste zorgco/leerlingbegeleider,  

Beste leerkracht, 

Beste CLB medewerker,  

Beste schoolbegeleider, 

 

 

We zijn verheugd te melden dat de nieuwe website van de Accolade online 

staat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u nog op de oude website terecht komt, dan raden wij u aan de cookies (en 

geschiedenis) van uw webbrowser (bv. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari…) 

te wissen. 

 

De aanmeldingen kan u nu via de website invullen. Dit online systeem vervangt 

het vroegere excel-bestand dat via mail moest doorgestuurd worden. 

 

 

 

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


 
We herhalen de richtlijnen die we in vorige nieuwsbrief  schreven rond 

aanmeldingen in functie van volgend schooljaar: 

 

- leerlingen die momenteel ondersteuning krijgen: 

Op het laatste overleg met alle partijen, kan er worden afgesproken dat 

ondersteuning moet verdergezet worden. De ondersteuner noteert dit 

besluit. 

Deze leerlingen moeten dus niet opnieuw aangemeld worden door de 

school. 

 

- leerlingen met gemotiveerd verslag of verslag, die momenteel 

geen ondersteuning krijgen: 

Indien ondersteuning nodig zal zijn bij de start van het schooljaar, vragen 

wij u deze leerlingen aan te melden vóór 8 juni via de website van De 

Accolade. Dit steeds in overleg met ouders, CLB en leerling. 

 

Leerlingen die later in het schooljaar ondersteuning nodig blijken te 

hebben, kunnen uiteraard in de loop van het jaar aangemeld worden.  

 

- leerlingen met gemotiveerd verslag of verslag die een 

schoolverandering doen, bv. de overstap naar het secundair onderwijs: 

Deze leerlingen moeten door de nieuwe school worden aangemeld via de 

website van De Accolade. 

Opgelet: als een leerling van lager naar secundair onderwijs overgaat, 

moet een nieuw gemotiveerd verslag of verslag opgemaakt worden. 

Contacteer hiervoor uw CLB-medewerker. 

 

Recent is bekend gemaakt dat de Vlaamse Regering een conceptnota heeft 

goedgekeurd over de verdere bijsturingen M-decreet. We volgen dit dossier op 

de voet, en zullen zo vlug mogelijk communiceren wanneer er meer duidelijkheid 

is.  

 

Vriendelijke groeten, 

 

Grietje Van de Velde 

Algemeen coördinator 

 

Veerle Van Lancker 

Pedagogische coördinator 

Ondersteuningsnetwerk Waas & Dender 

H.Hartlaan 1a, 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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