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28 maart 2018 

 

Beste directeur,  

Beste zorgco/leerlingbegeleider,  

Beste leerkracht, 

Beste CLB medewerker,  

Beste schoolbegeleider, 

 

 

In afwachting van de paasvakantie willen we u onze nieuwsbrief van maart 

bezorgen.  

 

Vanuit het beheerscomité en coördinatorenoverleg Oost-Vlaanderen werd een 

online bevraging voor de scholen gewoon onderwijs opgesteld. Deze maand 

kregen wij al heel wat reacties binnen. De samenvatting van deze bevraging 

zullen wij binnenkort aan alle partners meedelen. 

 

Indien u deze bevraging nog niet hebt ingevuld, kan u dit nog steeds online 

doen (1 per school/per niveau) t.e.m. het einde van de maand via onderstaande 

link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVKoOIFkZyVOBh9-qyzZPWUT3Zez

k2v3MLOW9AH6wM7ZwKJg/viewform 

 

Na onze lentebreak krijgen we bezoek van mevrouw Leen Van Heurck, 

adjunct-kabinetschef onderwijs-welzijn. Zij wil tijdens dit werkbezoek beluisteren 

hoe wij als ondersteuningsnetwerk aan de slag gaan met de vragen vanuit het 

gewoon onderwijs. We zullen dit moment aangrijpen om uw feedback vanuit de 

ondersteuningsreflectie mee te nemen in het gesprek.  

 

In functie van volgend schooljaar willen wij u deze richtlijnen meegeven in 

verband met aanmeldingen: 

 

- 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. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVKoOIFkZyVOBh9-qyzZPWUT3Zezk2v3MLOW9AH6wM7ZwKJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVKoOIFkZyVOBh9-qyzZPWUT3Zezk2v3MLOW9AH6wM7ZwKJg/viewform


 
- 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 opgemaakt worden. Contacteer 

hiervoor uw CLB-medewerker. 

 

De nieuwe website van de Accolade zal online gaan na de paasvakantie. De 

aanmeldingen kan u vanaf dan via de website invullen. Dit online systeem 

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

 

Wij wensen u allen een deugddoende vakantie. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Grietje Van de Velde 

Algemeen coördinator 

 

Veerle Van Lancker 

Pedagogische coördinator 

 

Het Accolade-team 

 

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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