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Afgelopen maanden hebben we een vliegende start genomen.
We blijven als ondersteuningsnetwerk steeds inzetten op een krachtige
kwaliteitsvolle samenwerking tussen leerkrachten, CLB , ouders, leerlingen,
pedagogische begeleidingsdienst en andere partners. We zijn momenteel
betrokken in circa 500 ondersteuningstrajecten in onze 142 basis- en secundaire
scholen.
We willen bij elke ondersteuning vertrekken vanuit de vraag van de
leerkracht(en) m.b.t. de leerling die in hun klas zit. In de
afstemmingsgesprekken kunnen leerkracht(en) samen met ouders,
ondersteuner, CLB en pedagogische begeleidingsdienst, komen tot concrete
doelstellingen. Wanneer we vertrekken vanuit de leervraag van de leerkracht
kunnen we een sterke, doelgerichte samenwerking uitbouwen om samen aan de
slag te gaan in de klas in functie van de leerling. We merken dat we door het
concreet bevragen van noden van leerkrachten t.a.v. leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, niet alleen effectiever maar ook sneller iets samen in
beweging kunnen brengen.
Onze aanpak is sterk doordrongen van handelingsgericht werken (cfr. tool
redelijke aanpassingen: M-cirkel) en het GOL(L)D-concept1. De zorgplannen die
onze collega’s opmaken bij elk ondersteuningstraject zijn ook op deze principes
gebaseerd.
Op vraag van scholen willen we verder werk maken van het ‘1 kind - 1 plan’
principe. Op dit moment hebben we een pilootproject op een aantal van onze
scholen, waarbij we dit willen realiseren. Er zijn ook scholengemeenschappen die
hierrond aan de slag zijn. We bekijken daarbij samen hoe we de zorg rond
leerlingen efficiënter op één plan van aanpak cyclisch kunnen registreren.
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Dit schooljaar zetten we verder in op de professionalisering van de collega’s in
De Accolade:
-

lerende netwerken: verdieping van expertise bij ondersteuners rond
diverse thema’s (Gedrag & klasmanagement, Autisme en communicatie,
ZILL & redelijke aanpassingen, …)
2e jaar van de prioritaire nascholing vanuit de overheid door
Arteveldehogeschool: thema coaching en De Accolade als lerende
organisatie
verdieping in het GOL(L)D-concept o.l.v. de vakgroep orthopedagogiek
van de Universiteit Gent
duurzame samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst, scholen
buitengewoon onderwijs en dienstverlenende scholen type 2, 4, 6 en 7
sterke lokale afstemming tussen de 4 partners: scholen gewoon onderwijs,
CLB-dienst en pedagogische begeleiders competentieontwikkeling
intersectorale samenwerking met MFC De Hagewinde, AZ Nikolaas en
Centra Ambulante Revalidatie

Onze eerste ouderavonden en de infomomenten voor nieuwe zorgco’s en
directies zijn ondertussen ook achter de rug. Tijdens deze momenten hebben
we onze visie op ondersteuning toegelicht. De powerpoints van deze momenten
kan u vinden op onze website.
Ondertussen is er een Vlaamse regering, waarbij het onderwijs een belangrijk
onderdeel is van het nieuwe regeerakkoord. Wat de wijzigingen zullen
betekenen wanneer we van een M-decreet naar een begeleidingsdecreet gaan, is
op dit moment niet duidelijk. We zullen aan het nieuwe kabinet van onderwijs de
positieve elementen van het ondersteuningsmodel toelichten, waarbij we ons
baseren op feedback van scholen, leerkrachten, leerlingen, ouders en
ondersteuners.
Wij hopen dat we de komende jaren mogen verder bouwen aan een sterk
netwerk ter ondersteuning van leerkrachten en leerlingen.
Met vriendelijke groeten,
Grietje Van de Velde, Algemeen coördinator
Veerle Van Lancker, Pedagogisch coördinator
Het Accolade-team
Ondersteuningsnetwerk Waas & Dender
Luikstraat 69, 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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