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Examens 1ste periode 2018-2019 + rapport +
oudercontact

Geachte ouder(s)
Beste leerling

Graag wil ik u enkele belangrijke data en activiteiten voor de maand december 2018
toelichten.
Voor het 1ste en het 2de jaar starten de examens op woensdag 05 december en
eindigen ze op vrijdag 14 december.
Voor het 3de,4de,5de en 6de jaar starten de examens op dinsdag 04 december en
eindigen ze op maandag 17 december.
Alle examens beginnen om 8.20 u.
Elke afwezigheid tijdens de examenperiode moet gewettigd worden door een
doktersattest. Examens waaraan wegens ziekte of een door de directie aanvaarde
reden niet kan worden deelgenomen, dienen afgelegd op de dag voorzien voor het
inhaalexamen of een, door de directie, nader te bepalen dag.
Bepalingen in verband met het examen zijn opgenomen in het schoolreglement
2018-2019, Hoofdstuk III, ‘Studiereglement’ (p.29-46). Niet limitatief wordt verwezen
naar “stipte aanwezigheid”. Het reglement stipuleert: “De leerlingen dienen bij de
aanvang van het examen stipt aanwezig te zijn. Omwille van het feit dat door de
technologische middelen een valabele evaluatie in het gedrang kan komen indien
leerlingen informatie kunnen uitwisselen betreft de examenvragen, worden
leerlingen die te laat komen niet meer toegelaten tot het examen. Zij dienen het
examen af te leggen op de dag voorzien voor de inhaalexamens. De reden van het
te laat komen wordt als irrelevant beschouwd en derhalve niet in aanmerking
genomen”.
Alle leerlingen zijn voor de duur van de examens vrij tijdens de namiddag.
Uiteraard is het de bedoeling dat de leerlingen tijdens de vrije namiddagen studeren.
De leerlingen van de 1ste graad die op school studeren, blijven tot 11u in het
examenlokaal, vervolgens gaan ze naar het OLC waar ze onder toezicht studeren

tot 15.15u. De leerlingen van de 2de en 3de graad kunnen ook op school blijven
studeren in de Stille Ruimte tot 15.00u.
De leerlingen blijven IN de klassen gedurende de afgesproken examentijd en ten
minste tot 9.10u. Na het afgeven van de examenkopij bereiden ze hun volgend
examen voor.
De ouders vinden de te kennen leerstof voor elk vak en het examenrooster van elke
klasgroep op het elektronisch leerplatform van de school: www.kahiel.smartschool.be
Voor de aanvang van elk examen, moeten de leerlingen hun GSM volledig
uitschakelen.
Alle leerlingen moeten elke examendag hun schoolagenda bijhebben. Ouders
kunnen in de agenda controleren hoe laat de leerling het examenlokaal heeft
verlaten.
Verder blijft het schoolreglement van toepassing!
Inhaalexamens:
-1ste graad (1ste en 2de leerjaar): maandag 17 december 2018 om 8.20u.
-2de graad (3de en 4de leerjaar) en 3de graad (5de en 6de leerjaar): dinsdag 18
december om 8.20u.
Vrijaf:
-1ste graad: maandag 17 december (behalve de leerlingen die één of meer
inhaalexamens hebben) tot en met donderdag 20 december 2018.
-2de en 3de graad: dinsdag 18 december (behalve de leerlingen die één of meer
inhaalexamens hebben) tot en met donderdag 20 december 2018.
Het examenrapport examen 1 wordt uitgereikt op vrijdag 21 december 2018 tussen
10 tot 12 u. In principe wordt het rapport alleen aan één van de ouders persoonlijk
overhandigd. Evenwel wordt dit rapport ook aan een minderjarige leerling
meegegeven, zo de ouders dit niet komen afhalen (zie Schoolreglement 2018-2019,
pagina 77). De leerlingen en ouders kunnen, zo zij erom verzoeken, bij deze
gelegenheid de examens inkijken.
Ten slotte wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u een

2019 toe te wensen.
Met een vriendelijke groet
M. Lamouris
Directeur

voorspoedig

