
Aan de ouders van de leerlingen van de tweede en de derde graad 
Aan de leerlingen van de tweede en de derde graad 
 
 
Ter info: 
Alle leden van het onderwijzend personeel 
Alle leden van het ondersteunend personeel 
 
 
 
 
uw bericht van uw kenmerk  ons kenmerk datum 
   brief EX2 2021-2022 24-5-2022 
 

• Schooljaar 2021-2022: examens tweede reeks: pedagogische en administratieve schikkingen 

• Schooljaar 2022-2023: beginwerkzaamheden 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
Ik verzoek u vriendelijk kennis te nemen van de hierna vermelde schikkingen in verband met de organisatie van de 
tweede reeks examens van dit schooljaar en het begin van het schooljaar 2022-2023. 
 

datum uur Doel-groep werkzaamheden 

WO 08-06  3+4+5+6 Laatste halve lesdag, in de namiddag leerlingen vrij 

DO 09-06  3+4+5+6 Eerste examendag 

DO 23-06  3+4+5+6 Laatste examendag 

VR 24-06   Leerlingen vrij 

MA 27-06 09:00 
15:00 

5 
6 

Telefonische kennisname einduitslag: C-attest / herexamens 
Telefonische kennisname einduitslag: C-attest / herexamens 

DI 28-06 09:00 
19:00 

4 
6 

Telefonische kennisname einduitslag: B / C-attest 
Proclamatie 

WO 29-06 16:00 
18:00-20:15 

3 Telefonische kennisname einduitslag: C-attest / herexamens 
Oudercontact 

DO 30-06 08:30-10:00 3+4+5+6 Bespreken en afhalen rapport op afspraak bij klascoach 

 
 
1. Examenrooster 

 
De examens voor de tweede en de derde graad vinden plaats van donderdag 9 juni tot en met donderdag 23 
juni. 
 
Alle examens vinden plaats in de voormiddag. 's Namiddags blijven de leerlingen thuis en bereiden de examens 
van de volgende dag voor. Mondelinge examens kunnen ook in de namiddag afgenomen worden. 
 
De examens vinden steeds plaats in het opgegeven lokaal. Leerlingen van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar 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 werd meegedeeld aan de leerlingen via smartschool. Vakken die niet voorkomen op het 
rooster, worden geëxamineerd tijdens de lessen in de week die de examens voorafgaat. 
 
De te kennen leerstof vindt uw zoon/dochter terug op smartschool. 
 
Leerlingen kunnen op school studeren in de namiddag. Gelieve hiervoor de school telefonisch te 
contacteren op het nummer 053/46 64 00. 
 
De lessen worden voor de leerlingen van de tweede en derde graad geschorst op vrijdag 24, maandag 27, 
dinsdag 28 en woensdag 29 juni (dagen waarop de delibererende klassenraden worden voorbereid, 
plaatsvinden of de gegevens ervan verwerkt worden). 

 
 
2. Examens 

 
2.1. Afwezigheden  



 
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 niet gewettigde afwezigheden. 
 

2.2. Bedrog tijdens examens 
 
Bij fraude (bedrog) worden de ouders op de hoogte gesteld. 
 
 

3. Bewaren van de schriften 
 
De schriften worden door de leerling zelf bewaard. Ze moeten evenwel onmiddellijk ter beschikking van 
de school worden gesteld indien de school ze in het kader van een overheidsinspectie nodig heeft. 
 
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. 
 
 

4. Delibererende klassenraden 
 
De delibererende klassenraden, waarin de leerkrachten samen met mij de studieresultaten zullen bespreken en 
de eindbeslissing zullen nemen, vinden plaats op vrijdag 24, maandag 27 juni, dinsdag 28 juni en woensdag 29 
juni.   
 
De leerlingen worden telefonisch verwittigd van de einduitslag: 
 

Maandag 27-06 5e jaar 09:00 C-attest / herexamens 

Maandag 27-6 6e jaar 15:00 C-attest / herexamens 

Dinsdag 28-06 4° jaar 09:00 B / C-attest 

Woensdag 29-06 3e jaar 16:00 B / C-attest 

 
 
5. Proclamatie en uitreiking van de rapporten – binnenbrengen handboeken 

 
De leerlingen van het zesde jaar komen hun rapport afhalen op dinsdag 28 juni. De proclamatie vindt plaats in 
De Werf. Verdere informatie hieromtrent wordt u zo vlug mogelijk doorgegeven. 
 
De leerlingen van de overgangsjaren halen hun rapport af op woensdag 30 juni (08:30-10:00) bij de klascoach 
op afspraak.  
Wie handboeken moet teruggeven aan studieshop kan dit doen op woensdag 30 juni (tussen 9u30 en 12u00) in 
het restaurant op de Graanmarkt. Breng de (afgedrukte) mail van studieshop mee. 
 

Klas Klascoach Lokaal 

3ECWE UYTTD 110 

3HUWE1 DUJAW + VGENR 247 

3HUWE2 EECKY + STOOL 247 

3HUWE3 WYNAM 114B 

3LATN VLIMA 228 

3NAWE1 + 3NAWE2 VERHM + MICHC 255 

3MOTA DPAUS 228 

3SPWE1 MAESC 236 

3SPWE2 BERCS 236 

3HUWE4 KESKO 100B 

3NAWE4+3ECWE4 MEGAA 100 

4ECON1 MACHS + COGEH 232 

4ECON2 SPAEY 234 

4ECON4+HUWE4+WETN4 DHAEM 237 



4LATN + HUWE2 CASSJ 251 

4HUWE1 DHAEA + VSANJ 238 

4SPWE DGRIM 243 

4WETN1 NIJSK 241 

4WETN2 SCHET 122 

5ECMT MOENS B14 

5ECWE+ECWI SCHEA B15 

5LAWE+LAWI VELDJ B11 

5HUWE1 DPAUN + BOMBC B17 

5HUWE2 BOGAM B23 

5MTWE DBOES B16 

5SPWE VELDJ B11 

5WEWI SCHOL B13 

 
 

6. Oudercontact 
 
De leerkrachten en directie zijn te uwer beschikking op woensdag 29 juni (van 18:00 tot 20:15). Dit is de 
gelegenheid om samen met ons het rapport te overlopen, afspraken te maken met het oog op eventuele 
vakantietaken, uitgestelde proeven, heroriënteringen in het volgende schooljaar.  
 

7. Vakantie 
 
De lessen worden geschorst vanaf donderdag 30 juni (10:00) tot en met woensdag 31 augustus. 
 

 
8. Uitgestelde proeven / herexamens 

 
Eventuele uitgestelde proeven / herexamens zullen afgenomen worden van donderdag 25 augustus tot 
maandag 29 augustus. De datum en het uur waarop ze plaatsvinden, worden vermeld in het rapport van de 
leerling.  
 
De leerlingen die uitgestelde proeven / herexamens moeten afleggen of een vakantietaak moeten maken, 
krijgen de nodige info van hun vakleraar.  
 
Deliberatie van de uitgestelde proeven / herexamens: dinsdag 30 augustus. De leerlingen zullen de beslissing 
van de klassenraad telefonisch vernemen. 
 

9. Begin van het schooljaar 2022-2023 
 
Verdere info volgt in een aparte brief. 
 

Ik dank u, mede in naam van alle personeelsleden, voor het vertrouwen dat u in het GO! Atheneum Aalst stelt en 
hoop op u te mogen blijven rekenen. 
 
Ik wens u, ouders en leerlingen, een rustige, succesvolle examenperiode toe en nadien een leuke en ontspannende 
vakantie.  
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
Marie-Paule Haegeman      Nancy Renier 
Directeur       Adjunct-directeur 


