Aan de ouders van de leerlingen van de eerste graad
Aan de leerlingen van de eerste graad
Ter info:
Alle leden van het onderwijzend personeel
Alle leden van het ondersteunend personeel

ons kenmerk
MS/Brief EX2 2018-2019 MS

datum
13-5-2019

Betreft :
Schikkingen examens juni 2019
Schooljaar 2019-2020: nieuw schooljaar

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste leerling
Ik verzoek u vriendelijk kennis te nemen van de schikkingen in verband met de organisatie van de tweede reeks
examens.
Datum
Dinsdag 11-06

Leerjaar
2

Eerste examendag

Dinsdag 11-06

1

Halve lesdag, namiddag leerlingen vrij

Woensdag 12-06

1

Eerste examendag

Donderdag 20-06

1+2

Laatste examendag

Vrijdag 21-06

1+2

Activiteit

Maandag 24-06

1+2

Leerlingen vrij

Dinsdag 25-06

1+2
1

Schoolagenda binnenbrengen om 15u
e
1 jaar: 15:00: kennisname einduitslag

Woensdag 26-06

1+2

Leerlingen vrij

Donderdag 27-06

2

2 jaar: 15:30: kennisname einduitslag

Donderdag 27-06

1+2

18:00 – 20:15: oudercontact

Vrijdag 28-06

1+2

9:00 – 10:00: rapportuitreiking en feedback door klasleraars
10:00 – 11:00: oudercontact

e

1. Examenrooster
e
e
De examens starten op dinsdag 11 juni voor het 2 jaar, op woensdag 12 juni voor het 1 jaar en eindigen op
donderdag 20 juni.
Alle examens vinden plaats in de voormiddag. In de namiddag blijven de leerlingen thuis en bereiden de examens
voor. Zij kunnen ook op school de examens voorbereiden (12:50 tot 15:30, behalve op vrijdagnamiddag); in
bijlage (papieren versie) een tabel waarop u dit kan aanduiden. Leerlingen die op school blijven studeren en
examen hebben tot 10:05 blijven uiteraard op school. Het derde lesuur kunnen ze onder begeleiding even
ontspannen. Het vierde lesuur start de studie onder begeleiding. Tijdens de middagpauze kunnen ze hun
lunchpakket nuttigen in het schoolrestaurant
De examens vinden plaats in het opgegeven lokaal en beginnen stipt. De leerlingen blijven tot het einduur in het
lokaal.
Leerlingen die binnen de voorziene tijdspanne niet klaar zijn met hun examen, mogen hun examen afwerken na
het voorziene eindtijdstip.
Het examenrooster werd reeds meegedeeld aan de leerlingen via smartschool en u vindt het in bijlage van deze
brief (bij papieren versie).
Elke leerkracht laat de leerlingen in de schoolagenda de leerstof noteren waarover examen zal worden
afgenomen of via smartschool. Zo weten de leerlingen precies wat er van hen verwacht wordt en bent u als ouder
geïnformeerd wat de controle vergemakkelijkt.
De agenda moet op elke bladzijde ondertekend worden nadat de leerstof genoteerd of ingekleefd werd.
Het schoolrestaurant blijft open gedurende de hele examenperiode. De leerlingen brengen hun lunchpakket mee.
Er kan niet meer warm gegeten worden.
De lessen worden geschorst op maandag 24 juni, dinsdag 25 juni (agenda binnenbrengen) en woensdag 26 juni.

2. Afwezigheden tijdens de examens
Elke afwezigheid moet steeds gewettigd worden door een medisch attest.
De leerling moet dan zo vlug mogelijk een gelijkaardige proef afleggen, na afspraak met de betrokken leerkracht.
De klassenraad neemt sancties bij niet gewettigde afwezigheid.
3. Inleveren van de schoolagenda en de sleutel van de individuele leerlingenkastjes.
De schoolagenda wordt ingeleverd op dinsdag 26 juni om 15:00 bij de klasleraar.
KLAS

LEERKRACHT

Lokaal

1A

VDSTN

131

1B

MIGNC

129

1C

DBECM

245

1D

VSANJ

238

1E

DHAUS

126

1F

LOSKA

125

1G

DHAEM

127

2A

QUINT

112

2B

PEETI

241

2C

BRUYK

123

2D

DCUYS

116

2E

BOURA

243

2F

DANNS

124

2G

DBACC

249

2H

DBISS

104

De klasleraar controleert de agenda’s. Nadat de leerlingen er een etiket hebben opgekleefd met het schooljaar,
naam, voornaam en klas worden de agenda’s ingezameld. Daarna mogen de leerlingen de school verlaten.
De sleutels van de leerlingenkastjes worden door de opvoedsters opgehaald in de loop van de laatste lesweek.
4. Bewaren van de schriften
De schriften worden door de leerlingen zelf bewaard gedurende het lopende schooljaar en het voorafgaande
schooljaar.
Dus de schriften van het schooljaar 2018-2019 moeten bewaard worden tot 31-08-20210. Dit is wettelijk verplicht.
Het ingevulde en ondertekende formulier in bijlage (papieren versie) wordt op het leerlingensecretariaat
afgegeven ten laatste vrijdag 1 juni.
5. Einduitslag
De leerlingen kunnen kennis komen nemen van hun einduitslag op:
e
1 jaar: dinsdag 25 juni, 15:00
e
2 jaar: donderdag 27 juni, 15:30
6. Uitreiking van de rapporten
De leerlingen halen hun rapport af op vrijdag 28 juni om 9:00 bij de klasleraar. Van 9:00 tot 10:00 worden de
resultaten samen met de klasleraar besproken.
7. Ouderavond
Donderdag 27 juni (18:00 – 20:30) en op vrijdag 28 juni (10:00 – 11:00).
Dit is de gelegenheid om het rapport te overlopen en afspraken te maken met het oog op volgend schooljaar.
8. Vakantie
De vakantie begint op vrijdag 28 juni en eindigt op zondag 1 september.
De school is geopende tijdens de vakantieperiode, openingsuren vindt u terug op de website
www.atheneumaalst.be .
9. Uitgestelde proeven
Eventuele uitgestelde proeven zullen afgenomen worden van maandag 26 augustus t.e.m. donderdag 29
augustus. De datum en het uur worden vermeld in het rapport.
De deliberatie van de uitgestelde proeven vindt plaats op vrijdag 30 augustus. De leerlingen zullen van ons de
beslissing van de klassenraad telefonisch vernemen.

Moedig uw zoon of dochter aan om tijdig en ernstig te studeren; wijs hen erop dat slechts in zeer
uitzonderlijke omstandigheden uitgestelde proeven ingericht worden.

10. Begin van het schooljaar 2019-2020
Bestel je boeken via https://leerling.schoolboekenservice.com vóór 5 augustus (folder volgt).
De lessen hervatten op maandag 2 september 2019:
Verdere informatie volgt in een aparte brief.
Mede in naam van alle personeelsleden, dank ik u voor het vertrouwen dat u in het GO! Atheneum Aalst stelt.
Ik wens u, ouders en leerlingen, een rustige, succesvolle examenperiode toe en nadien een leuke en
ontspannende vakantie.
Dringende berichten, ook tijdens de vakantie, kan u steeds vinden op http://www.atheneumaalst.be

Met vriendelijke groet

Marie-Paule Haegeman
Directeur

