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Examens 1ste periode 2019-2020
Examenrapport
Oudercontact

Geachte ouder(s)
Beste leerling

Graag wil ik u enkele belangrijke data en activiteiten voor de maand december 2019
toelichten.

De examenperiode:
-de eerste graad: van woensdag 4 tot en met vrijdag 13 december
-alle andere jaren: van maandag 2 tot en met vrijdag 13 december
Alle examens beginnen om 8.20u.
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
2019-2020. Bovendien dienen de leerlingen 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 later dan 9.10u op
school 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”.
De schoolagenda moet elke dag meegebracht worden. De leerlingen blijven IN de
examenlokalen tot ten minste 9.10u. Wanneer de leerling het examenlokaal verlaat,
wordt het uur in de schoolagenda genoteerd. De ouders ondertekenen dagelijks.

Studeren:
-Alle leerlingen zijn voor de duur van de examens vrij na beëindiging van het examen
en tijdens de namiddag. Uiteraard is het de bedoeling dat de leerlingen dan
studeren.
-Onze leerlingen krijgen eveneens de kans om op school te studeren:
Voor de eerste graad wordt dit aangevraagd door de ouders via het
examenboekje – deze leerlingen blijven tot 11u in het examenlokaal,
vervolgens gaan ze naar het OLC waar ze onder toezicht studeren tot 15u.
De leerlingen van de tweede en derde graad kunnen in de ‘Stille Ruimte’
studeren – alleen na afspraak met meneer Van den hole.

De examenleerstof en de roosters vindt u op www.kahiel.smartschool.be
Voor de aanvang van elk examen, moeten de leerlingen hun GSM volledig
uitschakelen. Het schoolreglement blijft verder van toepassing.
Inhaalexamens: de datum wordt nog bepaald
Vrijaf: van maandag 16 tot en met donderdag 19 december
Het examenrapport wordt uitgereikt op donderdag 19 december 2019 van 17u tot
19u. 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 2019-2020).
De leerlingen en ouders kunnen, zo zij erom verzoeken, bij deze gelegenheid de
examens inkijken.
De leerlingen worden op vrijdag 20 december 2019 verwacht op school van 10u tot
12u.

Ten slotte wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u een

2020 toe te wensen.

Met vriendelijke groet
J.Schellemans
Directeur

voorspoedig

