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Zoals in de vorige vrijdagspost
gecommuniceerd werd gaan we in het
nieuwe jaar van start met de klasbord app,
Een communicatiemiddel tussen ouders en
de school.
Deze week kregen de leerlingen van 3BLO,
4L, 5L,4-5SD en IF een mail en een brief met
de nodige uitleg. 
Met vragen kan u altijd terecht op de
aangegeven link, op de verstuurde brief.

KLASBORD:
OUDERCOMMUNICATIE

En op 16 februari is onze
volgende (tweede)
schoolraad gepland. De
Schoolraad overlegt drie
keer per schooljaar. Ouders
van het Blo en het BuSo en
medewerkers maken deel uit
van deze raad. Als u
onderwerpen heeft die we
daar zouden kunnen
bespreken, mag u die mailen
aan:
Oudergeleding.schoolraad@
parcivalschool.be

SCHOOLRAAD
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KLIMOPBEURS
Onze leerkrachten gingen deze week in de
klimopschool de opleidingen, die we aanbieden in
de Parcivalschool, even voorstellen.

VAPEN = ROKEN
De laatste tijd zijn er regelmatiger vape toestellen zichtbaar op school. Wij
geven als school toch graag even mee dat wij dit gelijkstellen aan roken en
hier dus ook dezelfde maatregelen voor getroffen zullen worden. Het toestel
zal afgenomen worden en de leerling blijft 1 uur na. Merken we dit meerdere
malen op bij een leerling zijn we genoodzaakt over te gaan tot schorsing.
Bedankt voor jullie begrip en mochten er vragen zijn aarzel dan niet om de
school te contacteren.

27 januari 2023



SCHAATS UITSTAP

Dinsdag gingen de leerlingen met z'n allen schaatsen.
Hieronder kan u mee genieten van enkele sfeerbeelden.

INSCHRIJVINGEN

De inschrijvingen met
campusvoorrang gaan in
vanaf 13 februari, hieronder
kan u meer info vinden.
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KAAS- EN WIJNAVOND

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor onze
kaas- en wijnavond.



Alwina Janssens
Pedagogisch én algemeen directeur

Wij zijn als school telefonisch bereikbaar 
op het nummer 03.230.24.44 tussen 8h en 16h.

 

Voor dringende vragen mailt u naar 
parcivalschool@parcivalschool.be

 of alwina.janssens@parcivalschool.be
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Fijn weekend!

 27 januari 2023
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INSCHRIJVING MET CAMPUSVOORRANG 

 
HOE 

 
WAT 

 
WANNEER 

-

- 

-

- 

-

- 

Inschrijving invullen. 

Meester Bart of juf Zehra belt u om een afspraak te maken. 

Voorrangsperiode: van 13 februari tot en met 3 maart 2023.

Daarna geen voorrang meer. 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024. 

Wanneer je al op onze school zit in het BLO of een andere opleidingsvorm heb je 
voorrang. 
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INSCHRIJVING MET CAMPUSVOORRANG 

 

_________/_________/_________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Datum, 

Geboortedatum: 

 
Aanmelding voor 

 
 

Naam en handtekening, 

 
De heer en/of mevrouw __________________________________________________________ melden 

dat zij willen aanmelden voor inschrijving met campusvoorrang in de 

Parcivalschool BUSO OV3 

Telefoon waarop u te bereiken bent: ______________________________________________________ 

Naam van de leerling die al bij ons op school zit. 

  Opleidingsvorm 3
 

Type BA

Type 9 


