
	   	  

	  

9	  maart	  2016	  

Examens	  eerste	  graad	  A-‐stroom	  maart	  2016	  
	  
Beste	  ouder	  
Beste	  leerling	  
	  
Graag	  zetten	  we	  de	  afspraken	  voor	  de	  komende	  weken	  op	  een	  rijtje.	  De	  leerlingen	  van	  de	  A-‐stroom	  
hebben	  drie	  examens	  op	  maandag	  21,	  dinsdag	  22	  en	  woensdag	  23	  maart.	  De	  leerlingen	  beginnen	  
telkens	  om	  8.30	  uur	  aan	  het	  examen	  en	  mogen	  ten	  vroegste	  om	  10.10	  uur	  de	  school	  verlaten.	  	  	  
	  
In	  de	  agenda	  vindt	  u	  steeds	  het	  uur	  van	  vertrek	  uit	  de	  school.	  Indien	  uw	  zoon	  of	  dochter	  de	  agenda	  
thuis	  vergat,	  moet	  hij/zij	  verplicht	  op	  school	  blijven	  tot	  12.05	  uur.	  	  Alle	  examens,	  behalve	  voor	  de	  
leerlingen	  in	  de	  zorgklas	  (OLC),	  worden	  in	  de	  aula	  of	  lokaal	  BO.04	  van	  de	  campus	  afgelegd.	  	  
	  
Zoals	  we	  vroeger	  al	  communiceerden	  kunnen	  de	  leerlingen	  thuis	  of	  op	  school	  studeren.	  	  We	  vragen	  
de	  ouders	  die	  hun	  zoon/dochter	  geen	  toestemming	  geven	  thuis	  te	  studeren,	  de	  school	  te	  
verwittigen.	  Het	  studietoezicht	  wordt	  gegarandeerd	  tot	  15.25	  uur.	  Ook	  de	  internaatsleerlingen	  
kunnen	  in	  deze	  studieklas	  (AK17	  –	  het	  vroegere	  technieklokaal)	  terecht.	  	  
	  
De	  volgorde	  van	  de	  examens	  werd	  reeds	  in	  de	  agenda	  van	  de	  leerlingen	  genoteerd,	  maar	  we	  geven	  
die	  graag	  nog	  eens	  mee.	  
	  

	   21/3	   22/3	   23/3	  

1A	   Frans	   wiskunde	   aardrijkskunde	  

2A	   wiskunde	   Frans	   natuurwetenschappen	  

	  
	  
Voor	  de	  leerlingen	  van	  de	  B-‐stroom	  lopen	  de	  lessen	  volgens	  het	  gewone	  uurrooster	  door.	  Op	  
donderdag	  24	  maart	  zijn	  alle	  leerlingen	  lesvrij	  omwille	  van	  deliberaties.	  
	  
Vrijdag	  25	  maart	  krijgen	  de	  leerlingen	  hun	  rapport	  en	  organiseren	  we	  een	  klasmoment.	  De	  
middagpauze	  wordt	  vrijdag	  iets	  vroeger	  georganiseerd	  zodat	  de	  leerlingen	  in	  de	  namiddag	  kunnen	  
genieten	  van	  de	  voorstelling	  van	  hun	  medeleerlingen	  in	  Talentjacht.	  Het	  einde	  van	  de	  voorstelling	  in	  
de	  Minnepoort	  is	  voorzien	  tussen	  15.30	  uur	  en	  16.00	  uur.	  	  De	  leerlingen	  mogen	  daarna	  rechtstreeks	  
naar	  huis.	  
	  
We	  nodigen	  u	  alvast	  uit	  voor	  het	  oudercontact	  van	  maandag	  18	  april.	  U	  kan	  daarvoor	  binnenkort	  
online	  reserveren.	  We	  wensen	  de	  leerlingen	  van	  de	  A-‐stroom	  veel	  succes	  met	  hun	  examens.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten	  
	  
	  
Saskia	  Dekocker	   	   	   	   	   Team	  eerste	  graad	  
Directeur	  


