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Nieuwsbrief De Accolade: Oktober                

          27 oktober 2017 
 
Beste directeur,  
Beste zorgco/leerlingbegeleider,  
Beste leerkracht, 
Beste CLB medewerker,  
Beste schoolbegeleider, 
 
 
Graag willen we u op de hoogte brengen van de voorbije maand in het 
ondersteuningsnetwerk De Accolade. 
 
We zijn verder aan de slag gegaan om ondersteuningstrajecten op te zetten met ouders, 
scholen en CLB en hebben ondertussen elke school beter leren kennen met korte tot zeer 
intensieve contacten.  
 
Het is een boeiende uitdaging om alle betrokkenen op een actieve manier mee te laten 
participeren. Het is zoeken naar een gezond evenwicht tussen leerling- , leerkracht- en 
klasgerichte ondersteuning. We streven ernaar om dit op overlegmomenten grondig te 
bespreken.  
 
We willen daarbij laagdrempelig zijn voor ouders. We merken dat een aantal ouders 
telefonisch de weg al vinden, maar we wensen ons nog meer kenbaar te maken voor de 
grotere groep. 
Daarom willen we u vragen om onze link naar de website www.deaccolade.be op de 
schoolwebsite te vermelden. In de loop van volgende maand zal uw school ook een 
document van De Accolade ontvangen om onze werking voor te stellen op de schoolraad. 
 
Verder hebben we reeds concrete plannen om onze werking te verduidelijken aan 
verschillende thuisbegeleidingsdiensten en revalidatiecentra. We zetten heel erg in op 
netwerken. 
 
Ook de overheid is nieuwsgierig naar de opstart van de ondersteuningsnetwerken en 
heeft ons daarom een uitgebreide vragenlijst bezorgd om de stand van zaken in kaart te 
brengen. De feedback van de scholen, CLB, ouders en ondersteuners hebben we hierin 
opgenomen. 
 
We wensen u allen een welverdiende ontspannende vakantie. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
het Accolade team 
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