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Schooljaar 2021-2022: 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 2021-2022.
1.

Examenrooster
Eerste graad
De examens van de leerlingen van de eerste graad starten op donderdag 9 december en eindigen op
donderdag 16 december behalve voor 1A, 1B, 1C, 2LATN en 2STEM2. Voor deze klassen eindigen de
examens op vrijdag 17 december.
Tweede en derde graad
De examens van de leerlingen van de tweede en derde graad starten op maandag 6 december en eindigen op
vrijdag 17 december.
De examens starten niet altijd het eerste lesuur, gelieve het examenrooster van uw zoon / dochter goed op te
volgen en ervoor te zorgen dat hij / zij op het correcte tijdstip aanwezig is.
Alle examens vinden plaats in de voormiddag, gelieve hiervoor contact op te nemen via een bericht in
smartschool of telefonisch met de betrokken opvoedster.
1° + 2e jaar: Liesbeth Sonck
3° jaar: Karine Buyl
4e jaar: Sarah Peeters
5°+ 6° jaar: Nancy Maes
OV4: Femke Deleenheer
De examens vinden steeds plaats in het opgegeven lokaal, moeten stipt op het voorziene tijdstip (8:25, 9:15 of
10:20) beginnen en mogen niet beëindigd worden vóór het voorziene tijdstip (10:05, 11:10 of 12:00) voor de
eerste graad.
Leerlingen van 3, 4, 5 en 6 (niet van de eerste graad) die vroeger klaar zijn, mogen het examenlokaal en de
school verlaten. Leerlingen kunnen vrij afgeven vanaf 9:15 (1e en 2e lesuur examen), 11:10 (3e en 4e 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 hun examen afwerken na
het voorziene eindtijdstip.
Het examenrooster is terug te vinden op de startpagina van Smartschool. 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. 16).
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.
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 niettoegelaten 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 / quarantaineattest. Een afwezige leerling moet zo vlug mogelijk een gelijkaardige proef afleggen, na
afspraak met de betrokken leerkracht en voorafgaandelijk akkoord van de directie.
Ik verzoek u met aandrang erover te waken dat uw zoon of dochter steeds stipt aanwezig is op alle examens.

4.

Klassenraden
De lessen worden voor de leerlingen geschorst op 20, 21 en 22 december (dagen waarop de klassenraden
plaatsvinden en de gegevens ervan worden verwerkt).
Op donderdag 23 december wordt uw zoon/dochter op school verwacht voor een verplichte activiteit,
verdere info hieromtrent volgt..

5.

Uitreiking van de rapporten.
De leerlingen zijn verplicht aanwezig op vrijdag 24 december. Verdere informatie volgt.

6.

Oudercontact
Op donderdag 23 december (van 18:30 tot 20:30) kan u terecht bij de leerkrachten alsook bij de
leerlingbegeleiding of de directie om de studieresultaten van uw kind te bespreken. Dit is een oudercontact via
smartschool-live. U zal hierover de nodige informatie verkrijgen via dhr Strickx.

7.

Vakantie
De lessen worden geschorst vanaf vrijdag 24 december (12:00) tot en met zondag 9 januari. De lessen
hervatten op maandag 10 januari om 8:25.

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

Nancy Renier
Adjunct directeur

Marie-Paule Haegeman
Directeur

