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Examens periode 2 – juni 2019
Geachte ouder(s), beste leerling van het derde, vierde en vijfde jaar,
Het einde van het schooljaar nadert; de tweede examenreeks komt eraan.
Samen met alle leerkrachten wensen wij dat je uitstekende resultaten behaalt. Een goede
voorbereiding, heel wat inzet en duidelijke afspraken zijn hiervoor nodig.
-Examenperiode van het derde, vierde en vijfde jaar: van vrijdag 7 tot en met vrijdag 21
juni 2019
-Examenleerstof en examenrooster: in te kijken via Smartschool
-Afwezigheid tijdens examens: medisch attest moet onmiddellijk ingediend worden, alleen
dan mag je examens inhalen
-Spieken – bedrog – gsm: uiteraard niet toegelaten – het gebruik van een gsm tijdens de
examens wordt beschouwd als bedrog
-Inhaalexamens: maandag 24 juni 2019 om 8.20u –dit is de enige dag !
-Bekendmaking eindbeslissing voor het
-vijfde jaar: via Smartschool op woensdag 26 juni 2019 vanaf 12u
-derde en vierde jaar: tijdens het oudercontact op donderdag 27 juni en
via Smartschool vanaf 12u
Er worden geen resultaten telefonisch meegedeeld.
-Teruggeven leerboeken en sleuteltje locker: op vrijdag 21 juni in het OLC voor de boeken
– op het leerlingensecretariaat voor het sleuteltje, onmiddellijk na het examen – tot 15u
-Oudercontact en rapport: donderdag 27 juni 2019 van 10 tot 12u – de klastitularis deelt de
rapporten uit en bespreekt samen met de leerling en de ouders het eindresultaat. (Deze datum
wordt beschouwd als de dag waarop aan de ouders of meerderjarige leerling de eindbeslissing wordt meegedeeld betreft het
behaalde resultaat voor schooljaar 2018-2019)

-Keuze studierichting volgend schooljaar: donderdag 27 juni tijdens het oudercontact meld
je je keuze aan de klastitularis. Via een Smartschoolbericht krijg je een link waarop je deze
keuze moet bevestigen. Zorg dat dit voor 3 juli in orde is – zo niet, dan loop je de kans dat de
door jou gekozen studierichting volzet is en je er niet meer bij kan.
Tijdens de laureatenviering voor onze afgestudeerden en het oudercontact blijft het
schoolreglement op de leerlingen van toepassing!
We wensen je veel succes toe.
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