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Beste directeur,  

Beste zorgco/leerlingbegeleider,  

Beste leerkracht, 

Beste CLB medewerker,  

Beste schoolbegeleider, 

 

Op het einde van de maand januari willen we jullie vanuit de Accolade een 

boeiend 2018 wensen. 

 

Recent was er in de media heel wat te doen rond het rapport omtrent de 

ondersteuningsnetwerken. We benadrukken dat dit gaat over de opstartperiode, 

meer bepaald de eerste 6 weken van dit schooljaar. Dit rapport houdt onze 

kritische blik scherp en daagt ons uit om actief verder aan de slag te gaan. 

 

We mochten deze maand de klankbordgroep ontvangen, waarbij we naast het 

overlopen van de huidige stand van zaken ook een SWOT-analyse deden om 

zicht te krijgen op de kansen die we nog kunnen benutten. 

 

We kennen een stijging van 100 leerlingen sinds november. Momenteel 

begeleiden we 620 leerlingen vanuit het ondersteuningsnetwerk. Aangezien we 

voor alle leerlingen en scholen zo kwalitatief mogelijke ondersteuningen willen 

garanderen, vragen we geduld bij nieuwe aanmeldingen.  

 

Er zijn elke week een aantal opvolgingsgesprekken in scholen waarbij er in team 

wordt overwogen voor welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 

ondersteuning nog wenselijk blijft.  Soms wordt ervoor gekozen de 

ondersteuning tijdelijk stop te zetten. Dit geeft uiteraard ruimte voor nieuwe 

begeleidingen. 

Om lopende ondersteuningen niet te moeten wisselen van ondersteuner, kan het 

zijn dat er op uw school bij een nieuwe aanmelding een extra collega wordt 

ingeschakeld. 

 

Wanneer een leerling, leerkracht(en) en CLB na een stopperiode terug 

ondersteuning wensen, moet u enkel de teamcoördinator contacteren. Een 

heraanmelding is voor deze leerling niet noodzakelijk gedurende dit schooljaar. 

Ook hierbij proberen we de continuering van dezelfde ondersteuner te bewaken. 

 

http://www.deaccolade.be/
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Indien u graag op structurele overlegorganen binnen scholengemeenschappen, 

bv. zorgcoördinatorenoverleg, directieoverleg, ... van gedachten wil wisselen 

over de werking van De Accolade, gaan we met veel interesse in op jullie 

uitnodiging. U mag daarvoor Grietje Van de Velde contacteren. 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

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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