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Schooljaar 2017-2018: examens eerste reeks: pedagogische en administratieve schikkingen 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Ik verzoek u vriendelijk kennis te nemen van de hierna vermelde schikkingen in verband met de organisatie van de 
eerste reeks examens van het schooljaar 2017-2018.  
 
1. Examenrooster 

De examens van de eerste graad starten op donderdag 7 december en eindigen op maandag 18 december. 
De examens van de tweede en de derde graad vinden plaats van woensdag 6 december tot en met dinsdag 19 
december.  
 
Alle examens vinden plaats in de voormiddag. 's Namiddags blijven de leerlingen thuis en bereiden de examens 
van de volgende dag voor. 
Op verzoek kunnen de leerlingen de examens op school voorbereiden. Gelieve bijgevoegd formulier (bij 
papieren versie) nauwkeurig in te vullen en af te geven op maandag 20-11 tijdens het 1

e
 lesuur. 

 
De examens vinden steeds plaats in het opgegeven lokaal, moeten stipt op het voorziene tijdstip (8:25 of 10:20) 
beginnen en mogen niet beëindigd worden vóór het voorziene tijdstip (10:05, 11:10 of 12:00). 
Leerlingen van de derde graad (niet van de eerste en tweede graad) die vroeger klaar zijn, mogen het 
examenlokaal en de school verlaten. Leerlingen kunnen vrij afgeven vanaf 9:15 (1

e
 en 2

e
 lesuur examen), 

11:10 (3
e
 en 4

e
 lesuur examen), of 10:05 (bij een examen van 3 of 4 lesuren). 

Leerlingen die binnen de voorziene tijdspanne niet klaar zijn met hun examen, mogen  - indien zij geen volgend 
examen hebben - hun examen afwerken na het voorziene eindtijdstip. 
 
Het examenrooster is terug te vinden op de startpagina van Smartschool en vindt u ook in bijlage (bij versie op 
papier). Vakken die niet voorkomen op het rooster, worden geëxamineerd tijdens de lessen in de week die de 
examens voorafgaat of geëvalueerd via permanente evaluatie (zie schoolreglement p. 18). 
 
Elke leerkracht verwijst via zijn vak op Smartschool naar de leerstof waarover examen zal worden 
afgenomen. Zo weten de leerlingen precies wat er van hen verwacht wordt en bent u, als ouders 
geïnformeerd, wat de controle op de werkzaamheden van uw dochter of zoon vergemakkelijkt. Mogen 
wij u vragen om erop toe te zien dat uw kind regelmatig Smartschool raadpleegt. Voor de leerlingen uit 
de eerste graad wordt ook via de papieren agenda naar de leerstof verwezen. 
 
Tijdens de examenperiode zullen aan de leerlingen geen examenuitslagen meegedeeld worden. 
 
 

2. Examenkopijen 
De examens worden beoordeeld op 100. 
Indien een leerling betrapt wordt op een onregelmatigheid (spieken, plagiaat, gebruik van niet-
toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen) wordt dit besproken op de klassenraad en 
gesanctioneerd. U wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht (zie schoolreglement p. 16). 

 
3. Afwezigheden van leerlingen tijdens de examens 

Elke afwezigheid van een leerling tijdens de examens moet gewettigd worden door een medisch  
attest. Een afwezige leerling moet zo vlug mogelijk een gelijkaardige proef afleggen, na afspraak met de 
betrokken leerkracht en voorafgaandelijk akkoord van de directie. Gelet op de korte examenperiode zal het 
evenwel quasi onmogelijk zijn een bijkomende proef in dezelfde zittijd in te richten. 
 



Ik verzoek u met aandrang erover te waken dat uw zoon of dochter steeds stipt aanwezig is op alle examens. 
De klassenraad neemt sancties tegen ongewettigde afwezigheden. 
 

4. Klassenraden 
De lessen worden voor de leerlingen van de 2

e
 en 3

e
 graad geschorst op woensdag 20 en donderdag 21 

december (dagen waarop de klassenraden plaatsvinden en de gegevens ervan worden verwerkt). Voor de 
leerlingen van de 1

e
 graad worden de lessen geschorst op dinsdag 19-12, woensdag 20-12 en donderdag 21-

12. 
 

5. Schaatsen eerste graad. 
Op woensdagvoormiddag 20-12 gaan de leerlingen van de eerste graad ijsschaatsen in het BLOSO-centrum in 
Liedekerke. Verder info volgt nog. 
 

6. Uitreiking van de rapporten. 
De leerlingen zijn verplicht aanwezig op vrijdag 22 december. Vanaf 9:00 tot 11:30 wordt een contactmoment 
leerlingen/klasleraar georganiseerd waarbij elke leerling, eventueel vergezeld door een ouder, op afspraak bij 
de klasleraar langsgaat. Aansluitend kunnen de leerlingen indien gewenst ook terecht bij de vakleerkrachten om 
hun examen in te kijken en feedback te vragen. 
 
De klasleraar geeft de leerlingen een tijdstip via een bericht in smartschool. 
 

7. Oudercontact 
Op donderdag 21 december (van 18:00 tot 20:15) kan u terecht bij de leerkrachten alsook bij de studiecoach, 
leerlingbegeleiding of de directie om de studieresultaten van uw kind te bespreken. U zal opnieuw kunnen 
reserveren via smartschool (verdere info volgt). 
Indien u wenst kan u ook op vrijdag uw kind vergezellen bij de afhaling van het rapport bij de klasleraar. 
 

8. Vakantie 
De lessen worden geschorst vanaf vrijdag 22 december (11:30) tot en met zondag 7 januari. De lessen 
hervatten op maandag 8 januari om 8:25.  
De school is open tijdens de kerstvakantie op zaterdag 30 december van 09:30 tot 12:30 voor informatie in 
verband met eventuele heroriënteringen die kunnen tot en met 15 januari 2018.   

  
Wij wensen uw kind veel succes met de examens en nadien prettige feestdagen en een ontspannende 
wintervakantie voor de hele familie. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Paule Haegeman 
Directeur 


