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Beste directeur,  

Beste zorgco/leerlingbegeleider,  

Beste leerkracht, 

Beste CLB medewerker,  

Beste schoolbegeleider, 

 

 

 

Bij het begin van de laatste maand, komen we tot het besef dat dit schooljaar 

voorbij is gevlogen. In deze nieuwsbrief wensen we u daarom al een aantal 

praktische zaken mee te delen in functie van volgend schooljaar. 

 

In de schoolreglementen voor 2018-2019 moeten de contactgegevens van het 

ondersteuningsnetwerk opgenomen worden. Hierbij vrijblijvend een voorstel om 

deze tekst op te nemen in uw schoolreglement: 

 

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een verslag of gemotiveerd 

verslag opgemaakt door CLB, voor ondersteuning op school terecht bij een 

ondersteuningsnetwerk. De school stelt de vraag tot ondersteuning bij het 

ondersteuningsnetwerk De Accolade, Waas & Dender, waarbij we aangesloten 

zijn. Adres: H.Hartlaan 1A, 9160 Lokeren.  

Via de website: www.deaccolade.be of telefonisch 09/346 90 08 kunnen ouders 

contact opnemen met het ondersteuningsnetwerk. 

 

Indien u wenst, kan u het logo van De Accolade gebruiken in het 

schoolreglement. We bezorgen u een afbeelding in hoge kwaliteit in bijlage. 

 

Op het einde van het schooljaar vinden de eindgesprekken plaats om 

ondersteuningstrajecten te evalueren. Indien ondersteuning nog verder 

noodzakelijk is voor het komende schooljaar zal de ondersteuner de besluiten 

meegeven aan de teamcoördinator, zodat deze leerlingen niet opnieuw hoeven 

aangemeld te worden. 

 

We vragen onze ondersteuner zo veel mogelijk aanwezig te zijn op de 

klassenraden van de leerlingen die ondersteuning kregen. De ondersteuners 

hebben uiteraard enkel een raadgevende functie, waarbij ze de 

geheimhoudingsplicht respecteren. 

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. 

http://www.deaccolade.be/
mailto:info@deaccolade.be


 
 

Volgend schooljaar willen we meer inzetten op communicatie naar ouders. We 

organiseren bij de start van het schooljaar 2 info-momenten voor ouders: 

- dinsdag 2 oktober 2018, om 19u in De Tilde te Lokeren 

- donderdag 11 oktober 2018, om 19 in De Kapel in de Kalkstraat te 

Sint-Niklaas 

 

We nodigen daarbij de ouders uit van leerlingen die ondersteuning krijgen. We 

zullen concrete informatie over ondersteuningsnetwerken brengen en 

verduidelijking geven over de taken die ondersteuners kunnen opnemen. In 

februari volgt een tweede moment waar we de (nieuwe) ouders kunnen 

ontmoeten. De uitnodiging zal in het begin van het nieuwe schooljaar volgen. 

 

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat de conceptnota met de wijzigingen 

rond het M-decreet door de overheid werd goedgekeurd. Tot op heden kunnen 

we niet meedelen welke wijzigingen definitief worden doorgevoerd voor volgend 

schooljaar. 

 

Wij wensen u een productieve laatste schoolmaand. Wij blijven telefonisch en via 

mail bereikbaar tot 7 juli 2018. Vanaf 20 augustus 2018 gaan we terug aan de 

slag. 

 

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 
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