KONINKLIJK ATHENEUM
EMANUEL HIEL

Ch.Gilisquetlaan 34
1030 Schaarbeek
02/241.31.08

2017.06.06
Examens periode 2
Geachte ouder(s), beste leerling, van de eerste graad,
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 en heel wat inzet is hiervoor nodig.
Je kan voor elk vak de examenleerstof raadplegen op Smartschool en in het
examenboekje.
Enkele examentips:
- Maak van deze examens een prioriteit in je tijdsbesteding.
- Stel een realistische planning op.
- Zorg ervoor dat je cursussen volledig zijn.
- Fit zijn en voldoende slapen zijn voorwaarden om je examens goed af te leggen.
De examens gaan door van maandag 12 juni tot en met woensdag 21 juni 2017.
Het examenrooster werd in je agenda genoteerd, maar je vindt het ook terug op
smartschool via het ‘snelmenu leerlingen’ en de website www.kahiel.be.
Spieken (bedrog plegen) is uiteraard niet toegelaten. Een gsm mag niet gebruikt
worden in de gebouwen, het gebruik ervan tijdens de examens wordt beschouwd als
bedrog. Wie ziek is, moet een medisch attest inleveren.
De inhaalexamens gaan uitsluitend door op donderdag 22 juni 2017 om 8u20.
De examenresultaten worden bekend gemaakt op SMARTSCHOOL, de dag
volgend op de deliberatie, zijnde 27 juni 2017 vanaf 12u00. Er worden geen
resultaten telefonisch meegedeeld, maar ze zullen wel uithangen op school.
Het indienen van je sleutel van je locker gebeurt uitsluitend op woensdag 21 juni na
je examen.
Na de examens nodigen wij u vriendelijk uit om het rapport af te halen en de
resultaten te bespreken op het oudercontact op:

donderdag 29 juni 2017 van 10u00 tot 12u00
Deze datum wordt beschouwd als de dag waarop aan de ouders of meerderjarige
leerling de eindbeslissing wordt meegedeeld betreft het behaalde eindresultaat voor
het schooljaar 2016-2017.

Tijdens de laureatenviering en het oudercontact
schoolreglement op de leerlingen van toepassing!

blijft

het

We wensen je veel succes toe.
An Janssens
Directeur

C.Matthys
coördinator

M.Lamouris
adjunct-directeur

KONINKLIJK ATHENEUM
EMANUEL HIEL

Ch.Gilisquetlaan 34
1030 Schaarbeek
02/241.31.08

2017.06.06
Eindexamens
Geachte ouder(s), beste leerling van het zesde jaar,
Het einde van het schooljaar nadert; de laatste examenreeks komt eraan.
Samen met alle leerkrachten wensen wij dat je uitstekende resultaten behaalt. Een
goede voorbereiding en heel wat inzet is hiervoor nodig.
Je kan voor elk vak de examenleerstof raadplegen op Smartschool.
Enkele examentips:
- Maak van deze examens een prioriteit in je tijdsbesteding.
- Stel een realistische planning op.
- Zorg ervoor dat je cursussen volledig zijn.
- Fit zijn en voldoende slapen zijn voorwaarden om je examens goed af te leggen.
De examens gaan door van maandag 12 juni tot en met vrijdag 23 juni 2017.
Het examenrooster werd in je agenda genoteerd, maar je vindt het ook terug op
smartschool via het ‘snelmenu leerlingen’ en de website www.kahiel.be.
Spieken (bedrog plegen) is uiteraard niet toegelaten. Een gsm mag niet gebruikt
worden in de gebouwen, het gebruik ervan tijdens de examens wordt beschouwd als
bedrog. Wie ziek is, moet een medisch attest inleveren. Alleen dan mag je examens
inhalen.
De inhaalexamens gaan uitsluitend door op maandag 26 juni 2017 om 8u20.
De examenresultaten worden bekend gemaakt op SMARTSCHOOL, de dag
volgend op de deliberatie, zijnde 28 juni 2017 vanaf 12u00. Er worden geen
resultaten telefonisch meegedeeld, maar ze zullen wel uithangen op school.
Het inleveren van je boeken en je sleutel van je locker gebeurt uitsluitend op vrijdag
23 juni 2017 na je examen.
Na de examens nodigen we je samen met je ouders uit op het afscheid van KA
Emanuel Hiel op de:

LAUREATENVIERING woensdag 28 juni 2017 om 19u
De resultaten kunnen besproken worden op het oudercontact van donderdag 29 juni
2017 van 10u00 tot 12u00.

Tijdens de laureatenviering en het oudercontact
schoolreglement op de leerlingen van toepassing!
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We wensen je veel succes toe.
An Janssens
Directeur

C.Matthys
coördinator

M.Lamouris
adjunct-directeu
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2017.06.06
Examens periode 2
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 en heel wat inzet is hiervoor nodig.
Je kan voor elk vak de examenleerstof raadplegen op Smartschool.
Enkele examentips:
- Maak van deze examens een prioriteit in je tijdsbesteding.
- Stel een realistische planning op.
- Zorg ervoor dat je cursussen volledig zijn.
- Fit zijn en voldoende slapen zijn voorwaarden om je examens goed af te leggen.
De examens gaan door van woensdag 12 juni tot en met vrijdag 23 juni 2017.
Het examenrooster werd in je agenda genoteerd, maar je vindt het ook terug op
smartschool via het ‘snelmenu leerlingen’ en de website www.kahiel.be.
Spieken (bedrog plegen) is uiteraard niet toegelaten. Een gsm mag niet gebruikt
worden in de gebouwen, het gebruik ervan tijdens de examens wordt beschouwd als
bedrog. Wie ziek is, moet een medisch attest inleveren. Alleen dan mag je examens
inhalen.
De inhaalexamens gaan uitsluitend door op maandag 26 juni 2017 om 8u20.
De examenresultaten voor het vijfde jaar worden
bekend gemaakt
op
SMARTSCHOOL, de dag volgend op de deliberatie, zijnde 28 juni 2017 vanaf 12u00.
Er worden geen resultaten telefonisch meegedeeld, maar ze zullen wel uithangen op
school. De examenresultaten voor het derde en het vierde jaar worden
bekendgemaakt op het oudercontact.
Het inleveren van je boeken en je sleutel van je locker gebeurt op vrijdag 23 juni
2017 na je examen.
Na de examens nodigen wij u vriendelijk uit om het rapport af te halen en de
resultaten te bespreken op het oudercontact op :

donderdag 29 juni 2017 van 10u00 tot 12u00
Deze datum wordt beschouwd als de dag waarop aan de ouders of meerderjarige
leerling de eindbeslissing wordt meegedeeld betreft het behaalde eindresultaat voor
het schooljaar 2016-2017.

Tijdens de laureatenviering en het oudercontact
schoolreglement op de leerlingen van toepassing!
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