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Beste directeur,  

Beste zorgco/leerlingbegeleider,  

Beste leerkracht, 

Beste CLB medewerker,  

Beste schoolbegeleider, 

 

Ondanks de Polar Vortex, vriezen we niet vast en willen we u op de hoogte 

brengen van de voorbije maand februari. 

 

We waren aanwezig op verschillende overlegplatformen waar we de stand van 

zaken van de Accolade brachten. Op deze momenten kregen de aanwezigen de 

kans om via een SWOT-analyse feedback te geven over zaken die we nog 

kunnen aangrijpen om het ondersteuningsnetwerk bij te sturen. 

 

Het is fijn om te merken dat we in onze regio Waas & Dender van alle partners 

de ruimte en het vertrouwen krijgen om het ondersteuningsnetwerk verder vorm 

te geven. Indien u graag ons in uw regio uitnodigt, gaan we hier zeker op in.  

 

Elke dinsdagnamiddag worden onze ondersteuners verwacht op het 

Accolade-overleg voor intervisie, vorming en coaching. Tijdens de even weken 

zitten we met de volledige ploeg in de VLOT-gebouwen te Lokeren. In de oneven 

weken spreken de teams regionaal af. We willen de scholen bedanken voor de 

gastvrijheid die we mochten ervaren bij het ter beschikking stellen van een 

vergaderruimte op deze lokale overlegmomenten. 

 

Een aandachtspunt is de nieuwe privacywetgeving (GDPR) die eind mei 2018 van 

kracht gaat. GDPR vraagt dat ook wij binnen het ondersteuningsnetwerk grondig 

bekijken hoe wij gegevens van leerlingen bewaren. We ondernemen intern een 

aantal privacy-stappen en zullen hierover communiceren met scholen, CLB en 

ouders.  

 

Op dit moment ondersteunen we rond de 650 leerlingen in het gewoon 

onderwijs. De grootste groep zijn leerlingen met een gemotiveerd verslag. 

Daarnaast ondersteunen we bij De Accolade een klein aantal IAC-trajecten voor 

leerlingen met een verslag. Omdat het voor alle partners een vrij nieuw gegeven 

is, om met deze leerlingen aan de slag te gaan, sluit ook Annick De Meyer aan 

als pedagogisch begeleider competentieontwikkeling (Pedagogische 

Begeleidingsdienst) om het IAC-traject vorm te geven.  

http://www.deaccolade.be/
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Indien u als school hierover vragen hebt, bv. rond de wetgeving IAC, leerlingen 

met een verslag, … kan u zeker terecht bij uw CLB-dienst alsook de 

Pedagogische begeleidingsdienst. 

 

In de volgende nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte brengen van de planning 

voor volgend schooljaar. Indien we ergens rekening mee moeten houden, mag u 

ons hierover contacteren. 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Grietje Van de Velde 

Algemeen coördinator 

 

Veerle Van Lancker 

Pedagogische coördinator 

 

Het Accolade-team 
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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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