
 
 
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  datum 
Brief EX2 2021-2022 1+2.doc  24-5-2022 
 
Betreft : 

- Schikkingen examens juni 2022  
- Schooljaar 2022-2023: 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 Leerjaar  

Maandag 13-06 1+2 Eerste examendag 

Maandag 20-06 1+2 Laatste examendag behalve voor 1+2 LATN 

Dinsdag 21-06 1+2 Laatste examendag voor 1+2 LATN 

Woensdag 22-06 1+2 Verplichte activiteit leerlingen 

Donderdag 23-06 en 
vrijdag 24-06 

1+2 Leerlingen vrij 

Maandag 27-06 1 1e jaar: 09:00: kennisname einduitslag op school per klas 

Woensdag 29-06 2 2e jaar: 09:00: kennisname einduitslag op school per klas 

Woensdag 29-06  18:00 – 20:15: oudercontact op school 

Woensdag 30-06 1+2 8u30 – 10u00: afhalen en bespreken rapport 

 
1. Examenrooster 
De examens starten op maandag 13 juni en eindigen op maandag 20 juni, voor alle leerlinge behalve 1 en 2 
LATN. Het examenrooster werd reeds meegedeeld aan de leerlingen via smartschool. 
 
Leerlingen kunnen op school studeren in de namiddag. Gelieve hiervoor de school telefonisch te 
contacteren op het nummer 053/46 64 00.  
 
Leerlingen die op een later tijdstip met het examen beginnen (zie examenrooster) kunnen naar het OLC 
om hun examen na te kijken.  
 
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. 
 
Elke leerkracht deelt de leerlingen via smartschool de te kennen leerstof mee. Zo weten de leerlingen precies wat 
er van hen verwacht wordt en bent u als ouder geïnformeerd wat de controle vergemakkelijkt. 
 
2. Examens 
 
2.1  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. 
 
2.2. Bedrog tijdens examens 
Bij fraude (bedrog) worden de ouders op de hoogte gesteld. 
 



3. Kennisname resultaten op school per klasbubbel. 
 
Maandag 27-06, 9u00: 1° jaar 
Woensdag 29-06: 9u00: 2° jaar 
 

KLAS LEERKRACHT Lokaal 

1A VTRID + DDOBW 114 

1A4 OV4 102 

1BC LAURE + BRUYK 123 

1D LOSKA + PORIM 125 

1E PEETI + KEPPF 239 

1F DBECM + VSCHM 226 

1G VDBEL + SCHOM 129 

1H DBISS + VROSL 126 

1I VDSTN + CAENC 131 

2ECOR + 2 MAWE2 DCUYS + MEGAV 118 

2LATN QUINT 112 

2MAWE1 BOURA + DRICP 245 

2MTWE1 DBACC 127 

2SPRT1 DCROB + TALLS 230 

2SPRT2 DSMEA 116 

2STEM1+2 BAEYJ + DANNS 124 

2OV4 MTWE4 STEM4 COOMK 104 

 
 
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 2021-2022 moeten bewaard worden tot 31-08-2024. Dit is wettelijk 
verplicht.  
 
5. Uitreiking van de rapporten 
De leerlingen bespreken en halen hun rapport af bij de klascoach op donderdag 30 juni, van 8u30 tot 10u00. 
 
6. Ouderavond 
De ouderavond vindt plaats op woensdag 29-06 juni (18:00 – 20:15). 
Dit is de gelegenheid om het rapport te overlopen en afspraken te maken met het oog op volgend schooljaar. 
 
7. Vakantie 
De vakantie begint op donderdag 30 juni (10u00) en eindigt op woensdag 31 augustus. 
 
8. Uitgestelde proeven / herexamens 
Eventuele uitgestelde proeven / herexamens zullen afgenomen worden van donderdag 25 augustus t.e.m. 
maandag 29 augustus. De datum en het uur worden vermeld in het rapport. 
 
De deliberatie van de uitgestelde proeven vindt plaats op dinsdag 30 augustus. De leerlingen zullen van ons de 
beslissing van de klassenraad telefonisch vernemen. 
 
9. Begin van het schooljaar 2022-2023 
 
De lessen hervatten op donderdag 1 september 2022. 
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. 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Marie-Paule Haegeman      Nancy Renier 
Directeur       Adjunct-directeur 
 


