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Beste ouders/verzorgers, 
 
Volgende week wordt het  schooljaar afgsloten, het was een zeer bijzonder schooljaar . We 
wensen jullie alvast een fijne vakantie toe en hopen jullie allemaal terug te zien in 
september.  

 
 
We nemen afscheid van enkele leerlingen die afstuderen. Via deze weg 
wensen we jullie succes in jullie verdere toekomst. Komzeker nog eens langs 
voor een bezoekje! 
 
 
 

 
Afscheidmomentje voor de uitstromers van de klas van juf Annemie, 
Zonnebloemklas, zal maandag 29 juni in de namiddag plaatvinden. Juf Annemie zal 
tijdig communiceren over waar en hoe.  
 
 
 

 
 
 
Nieuwe regeling busvervrvoer:  
Vele leerlingen van het buitengewoon onderwijs zijn dagelijks te lang onderweg 
met de bus. “Dat moet veranderen”, zei de kinderrechtencommissaris al enkele 

jaren geleden. 
Kortere busritten betekenen dat kinderen meer tijd krijgen om zich te ontspannen, te leren, 
te spelen of te sporten, om de wereld te verkennen en om samen plezier te maken. 
 
Daarom zet onze school samen met alle scholen voor buitengewoon onderwijs in 
Antwerpen, Brasschaat, Schilde en Schoten op 1 september een vastberaden stap in het 
project LEERLINGENVERVOER. Samen streven we ernaar om de reistijd van de leerlingen te 
beperken. Dat doen we door hen zo veel mogelijk gebruik te laten maken van gezamenlijke 
op- en afstapplaatsen. 
 
 Meer info vindt u in de folder die we uw dochter/zoon reeds hebben meegeven of op 
> www.antwerpen.be/leerlingenvervoerbuitengewoononderwijs 

http://www.antwerpen.be/leerlingenvervoerbuitengewoononderwijs


 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Terugbetaling vervoerstoelage:  
 
Twee maal per jaar vragen we voor de kinderen die niet met de schoolbus komen een 
vergoeding aan bij het departement onderwijs. De uitbetaalde som voor de periode januari 
tot juni zal een stuk lager liggen dan de vorige jaren. De periode dat de scholen gesloten 
waren wegens corona, wordt immers niet gesubsidieerd en ook de periode dat er minder 
dagen les gegeven werd, wordt alleen a rata van de effectieve aanwezigheid van de 
leerlingen vergoed 
 

Fijn weekend  

en alvast een fijne vakantie!!  

 

Het Parcivalteam!! 


