Op zoek naar expertise ...

Op zoek naar expertise ...

Niet duidelijk
waar naartoe?

De Accolade
WAAS & DENDER

Aanmelden
• zorgloket@deaccolade.be, wij nemen zo snel mogelijk contact op
Contact

De Accolade

Ondersteuningsnetwerk Waas & Dender

• info@deaccolade.be
• tel. 09/346 90 08 (tijdens de kantooruren)
• www.deaccolade.be
• H. Hartlaan 1A, 9160 Lokeren

“ Het bieden van ondersteuning is samen zoeken naar de beste aanpak! ”

Professionele ondersteuning op maat van leerkrachten en leerlingen

In de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden in Waas & Dender de krachten
gebundeld in één ondersteuningsnetwerk:

De Accolade
WAAS & DENDER
De Accolade biedt vanaf schooljaar 2017-2018 ondersteuning aan alle aangesloten scholen van het basis
en secundair onderwijs.
De Accolade richt zich zowel naar de scholen gewoon als buitengewoon onderwijs, van alle
onderwijsnetten.
Vanuit een sterk co-creërende gedachte zijn de scholen die aansluiten bij De Accolade samen met het
CLB en de pedagogische begeleiding ook vertegenwoordigd in de beleidsorganen van De Accolade.

» Jij kan als school en CLB bij De Accolade terecht ...
... voor alle vragen die de basiszorg en verhoogde zorg van een school overschrijden.

» Jij kan rekenen op ...
... een uiterst deskundige ondersteuning op maat van leerkrachten en leerlingen
... een evenwaardigheid bij het bepalen van de wijze van expertiseoverdracht
... expertise en ervaring in het begeleiden van leerkrachten en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

www.deaccolade.be

De Accolade bouwt verder op een jarenlange ervaring en expertise in het begeleiden van leerlingen en
leerkrachten via onder meer:
de vroegere GON-ondersteuning en ervaring in
klasgerichte ondersteuning naar het gewoon basis- en
secundair onderwijs voor kinderen en jongeren met
leermoeilijkheden, autisme, gedrags-en emotionele
stoornissen, ...

lange ervaring in begeleiden van inclusietrajecten voor
kleuters en kinderen met matige tot ernstige
mentale beperking (type 2)

bestaande heel laagdrempelige samenwerking tussen
gewoon en buitengewoon onderwijs

multifunctionele centra en centra voor ambulante
revalidatie

Leermoeilijkheden, leerstoornissen, lichte
ontwikkelingsvertraging (type Basisaanbod)
BuLO Sint-Rafaël - Beveren
BuBaO Berkenboom Mozaïek - Sint-Niklaas
BuLO Berkenboom Jonatanschool - Sint-Niklaas
BuBaO De Vinderij - Lokeren
BuLO De Zonnewijzer - Zele
BuBaO Óscar Romerocollege Het Laar - Dendermonde
BuSO De Karwij - Lokeren
BuSO De Capelderij - Buggenhout
BuSO VTS3 – Sint-Niklaas

Matige of ernstige mentale beperking (type 2)
BuBaO De Vinderij – Lokeren
BuBaO Óscar Romerocollege Het Laar - Dendermonde
BuSO Broederschool - Lokeren

Emotionele-, sociale en gedragsproblemen (type 3)
BuBaO De Vinderij - Lokeren
BuSO Broederschool - Lokeren
BuSO De Karwij - Lokeren
BuSO De Capelderij - Buggenhout

actieve partners in waarborgregeling

Een lichamelijke beperking (type 4)
Via samenwerking met scholen uit andere regio’s

Visuele beperking (type 6)
Via samenwerking met scholen uit andere regio’s

Auditieve beperking (type 7)
Via samenwerking met scholen uit andere regio’s

Spraakontwikkelingsstoornis (type 7)
Via samenwerking met scholen uit andere regio’s

Autismespectrumstoornis (type 9)
BuBaO Berkenboom Mozaïek – Sint-Niklaas
BuBaO Óscar Romerocollege Het Laar - Dendermonde
BuBaO De Vinderij - Lokeren
BuLO De Zonnewijzer - Zele
BuSO De Karwij - Lokeren
BuSO VTS3 – Sint-Niklaas

Gewoon onderwijs + buitengewoon onderwijs + CLB + pedagogische begeleiding

