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Beste directeur,  

Beste zorgco/leerlingbegeleider,  

Beste leerkracht, 

Beste CLB medewerker,  

Beste schoolbegeleider, 

 
Op het einde van deze eerste maand, wensen wij u een stand van zaken te brengen 

omtrent de opstart van ondersteuningsnetwerk De Accolade. 

 
Het is geen eenvoudige opdracht geweest (en nog steeds niet) om binnen een ontzettend 

korte tijdspanne, een nieuwe organisatie op te richten en te operationaliseren! 

 

De verwachtingen zijn hoog en we stellen dan ook een kwalitatieve ondersteuning 

voorop. Hierbij wordt veel tijd geïnvesteerd in: 
 elkaar binnen De Accolade leren kennen en elkaars expertise in kaart brengen, 

 coördinatoren en ondersteuners informeren, inhoudelijk aansturen, coachen, 

 grondig afstemmen met onze partner CLB en andere ondersteuningsnetwerken 

binnen/buiten onze regio binnen/buiten het eigen net, 

 nieuwe aanmeldingen registreren en bespreken met het zorgloket, 
 een goed doordacht, gefaseerd ondersteuningstraject uitwerken, 

 ouders informeren, 

 … 

 

We hebben er bewust voor gekozen de ondersteuners reeds vroeg op pad te sturen met 

als doel: 

 kennismaken met de school en de leerkrachten 

 informatie verzamelen om de ondersteuningsnoden beter in kaart te brengen 

 afstemmen met scholen en CLB over de betrokkenheid van ouders en externe 

hulpverlening 

 plannen van opstartgesprekken om doelgerichte ondersteuning te starten 

 

Ondertussen trachten wij op verschillende overlegplatforms aanwezig te zijn om u 

rechtstreeks te informeren over de organisatie en de werking, uw vragen en 

bezorgdheden te beluisteren en zo goed mogelijk te beantwoorden. 

 

Raadpleeg ook onze website www.deaccolade.be voor meer gerichte informatie rond o.a. 

het ondersteuningstraject, het organogram van De Accolade, contactgegevens, … 

 

Verder hopen wij op uw begrip én vertrouwen voor het proces dat we samen stap voor 

stap verder concreet vorm geven.  

Hierbij nemen we zeker mee dat we in een overgangsperiode zitten waarvoor 3 jaar 

voorzien is en waarbij op heel korte tijd reeds heel wat verwezenlijkt is. 
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Wij wensen u allen te bedanken voor de constructieve overlegmomenten die we deze 

maand al mochten meemaken. 

 

Aarzel zeker niet om met ons contact op te nemen bij vragen. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

het Accolade team 
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