Lokeren, 31 augustus 2017
Beste directeur,
Beste zorgcoördinator,
Beste leerlingbegeleider,
Beste leerkracht,
Vanaf dit schooljaar gaan wij van start met De Accolade, het nieuwe ondersteuningsnetwerk
voor regio Waas & Dender.
De dagelijkse coördinatie wordt opgenomen door algemeen coördinator Grietje Van de Velde,
pedagogische coördinator Veerle Van Lancker, pedagogisch begeleider competentieontwikkeling
Annick De Meyer en ondersteunend directeur Helmut Roodhooft
We hebben 6 teamcoördinatoren die elk een subteam zullen aansturen en het rechtstreekse
aanspreekpunt voor de scholen zijn:
- regio Beveren/Sint-Niklaas: Caroline De Maeyer, Maddie De Jonghe en Ann Van Reeth
- regio Lokeren/Dendermonde: Els De Prez, Katrijn Van Acker en Ivan Smet
De afgelopen weken zijn we volop bezig geweest met het oplijsten van de aanmeldingen,
contacteren van alle dienstverlenende scholen, aanwerven van ondersteuners en afstemming met
andere ondersteuningsnetwerken.
Vrijdag 1 september plannen we een startdag met het ondersteuningsteam.
Maandag 3 en dinsdag 4 september worden de subteams samengesteld, de aanmeldingen besproken
en toegewezen aan de ondersteuners.
Woensdag 5 september zal de teamcoördinator telefonisch contact opnemen.
Gevolgd door een kennismakings- en afstemmingsbezoek door de ondersteuner op donderdag 6 of
vrijdag 7 september. Indien mogelijk worden de zorgvragen dan al even toegelicht en worden er
afspraken gemaakt voor de opstart.
In de week van 11 september zal de ondersteuning dan effectief opstarten.
Voor het schooljaar 2017-2018 is er een continuïteit in de ondersteuning van leerlingen die reeds
GON-begeleiding kregen en hier nog steeds nood aan hebben.
Voor de types 2, 4, 6 en 7 auditief kunnen leerlingen die op 1 september 2017 beschikken over een
gemotiveerd verslag of verslag rechtstreeks aangemeld worden bij de BuO-scholen van de betrokken
types.
Nieuwe aanmeldingen worden gemeld bij het zorgloket van De Accolade.
Het zorgloket neemt contact op met het expertisenetwerk. Een ondersteuner van een BuO-school uit
dit netwerk, zal met de school contact opnemen.
Ook voor leerlingen type basisaanbod, 1, 8, 3, 9 en 7 STOS stellen we continuïteit in de
ondersteuning voorop.
Deze leerlingen worden aangemeld bij het zorgloket.

Het zorgloket behandelt de zorgvraag en beslist, in overeenstemming met de bevindingen van het
CLB en na overleg met de school, of er vanuit het ondersteuningsnetwerk ondersteuning wordt
ingezet en, zo ja, welke specifieke ondersteuner wordt ingezet , met welke frequentie en intensiteit.
We willen tegemoet komen aan de noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de
ondersteuningsnoden van hun leerkrachten en beogen steeds een maximaal effect op de klasvloer.
Indien u nog vragen heeft of meer duiding wenst, aarzel niet om ons te contacteren.
De Accolade
H.Hartlaan 1A
9160 Lokeren
info@deaccolade.be
09/346.90.08
Aanmelden:
zorgloket@deaccolade.be

Met vriendelijke groeten,
Grietje Van de Velde,
Veerle Van Lancker,
Annick De Meyer,
Helmut Roodhooft

