OV3 – Schilderen/Decoratie
In de opleidingsfase ( 2de en 3de jaar) leren de
leerlingen de basistechnieken:


schuren,



plamuren,



Opstoppen



werken met verschillende verfsoorten,



schilderen met de verfrol en kwast,



Aflijnen



werkplek onderhouden en organiseren.



...

Buso OV3 type basisaanbod
( type 1) én type 9:
We zijn een middelbare school voor leerlingen
basisaanbod ( type 1) én type 9 ( ASS) We werken
vanuit de achtergronden van de steinerpedagogie.
In deze afdeling worden de leerlingen voorbereid
op de gewone arbeidsmarkt en op zelfstandig leven
in de maatschappij. Er zijn 2 beroepsafdelingen:



Schilder decorateur
Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen.

In de kwalificatiefase (4de en 5de jaar ) worden de
basistechnieken verder uitgewerkt. Het werk wordt
groter, moeilijker en zal zich minder in het atelier en
meer in een concrete werksituatie afspelen. Tijdens
verschillende stageperiodes van enkele weken werken
ze zelfstandig mee in een bedrijf. , algemeen welzijn,
veiligheidsnormen, milieu en hygiëne worden
bijgebracht.

We bieden extra ondersteuning:

Tewerkstelling: Onze leerlingen kunnen gaan werken
als helper bij een
zelfstandige schilderdecorateur of in een
werkploeg van een groter
bedrijf. Zij kunnen zich
verder specialiseren in
bijzondere schilder- of

Deze begeleidt de leerling individueel, bouwt een
vertrouwensrelatie op . Hij ondersteunt leerkrachten, overlegt met ouders en externe instanties.

decoratietechnieken.

Auti– begeleiding: (type 9)
Elke leerling met ASS wordt persoonlijk begeleid
door een auti—begeleider . Zie folder autiwerking.

Leerlingbegeleiding:

Extra leerondersteuning:
Voor leerlingen met taal - , spraak – en rekenproblemen is er een persoonlijke ondersteuning op
maat van de leerling door een logopediste.

OV3 – Logistiek assistent
In de opleidingsfase (2de en 3de jaar) ligt het
accent op het leren zorgen voor jezelf en je
omgeving. De leerlingen krijgen volgende vakken:

koken,

huishoudkunde,

omgangskunde,

gezondheidszorg.
In de kwalificatiefase (4de en 5de jaar) leren de
leerlingen zelfstandig werken, hun werk
organiseren en vaardigheden die een logistiek
assistent nodig heeft. Gedurende verschillende
stageperiode van enkele weken werken zij er
zelfstandig mee.
Belangrijke basistechnieken zijn:

zorg voor maaltijdgebeuren,

het ordelijk houden van afdelingskeuken en
eetplaats,

kamers in orde brengen,

zorg voor het linnen,

transport van patiënten en bewoners,



ondersteuning bij animatie.

Ze leren inzicht verwerven in werkschema's,
werkmethodes en beroepsgebonden begrippen.
Tewerkstelling:
Onze leerlingen kunnen
later werken als logistieke
steun in de zorgsector, o.a
in een bejaardentehuis of
ziekenhuis.










auti - begeleiding
leerondersteuning
CLB ondersteuning
rots en water: Sociale training
meerdaagse
kunstzinnige vorming
leerlingbegeleiding
betrokkenheid

Hoe kan je ons bereiken?

BuSo OV3 :


Type basisaanbod ( type 1)



Type 9 ( ASS)

In deze afdeling worden de leerlingen voorbereid
de gewone arbeidsmarkt en zelfstandig leven in
de maatschappij.

Lamorinièrestraat 77
2018 Antwerpen
Tel.: 03/ 230.24.44
Email: parcivalschool@parcivalschool.be
Website: www.parcivalschool.be

Met beroepsopleiding:



Schilder/ Decorateur
Logistiek Assistent

