
 

 

19 november 2015  

 

Organisatie examenperiode december (A-stroom en ASO/TSO) 2015-2016 

 

Beste ouder 
Beste leerling 

Graag informeren wij u over de organisatie van de eerste examenreeks. 

De leerlingen uit de eerste graad A-stroom en uit de 2de en 3de graad TSO/ASO starten 
met de examens ten vroegste op donderdag 3 december. Als je de dag nadien je eerste 
examen hebt, stoppen de lessen om 12.05 uur. De examens eindigen voor iedereen op 
maandag 14 december. Tijdens de examens verzamelen de leerlingen voor 8.25 uur op 
de speelplaats. Na het eerste belsignaal gaan ze zelfstandig en in stilte naar hun 
examenlokaal. Check via het Smartschoolbericht het rooster van je klas.  

Dinsdag 15 december is een inhaaldag voor eventuele gemiste examens. Leerlingen die 
geen examens moeten inhalen, hoeven die dag niet naar school te komen.  

Vind je het zinvol dat je kind in de namiddag op school blijft om te studeren? Stuur dan 
een mailtje naar adjunct@karedingenhof.be of bel naar 016/319710 en vermeld de dagen 
waarop uw zoon of dochter op school blijft. De leerlingen kunnen vanaf donderdag 3 
december tot en met vrijdag 11 december elke middag onder begeleiding studeren. De 
leerlingen blijven dan tijdens de middagpauze op school en zijn stipt om 13.45 uur 
aanwezig in het OLC. Zij blijven er studeren tot 15.25 uur. De begeleidende leraar tekent de 
agenda van de leerling om haar/zijn aanwezigheid te bevestigen.  

Tijdens de examenperiode is de fietsengarage geopend tussen 8 en 8.30 uur en tussen 10 
en 13 uur. De fietsen en brommers worden zoals gewoonlijk enkel in de fietsengarage 
gestald, niet op straat of bij de buurtbewoners. Zorg er zeker tijdens de examenperiode 
voor dat je fiets op slot staat! 

De leerlingen verlaten het examenlokaal niet voor 10.10 uur. Bij het verlaten van het 
lokaal noteren ze in hun agenda het uur van vertrek uit het lokaal en laten de leraar 
aftekenen. Ze verlaten daarna kalm het lokaal en de school via de hoofduitgang. De 
leerlingen gaan onmiddellijk en rechtstreeks naar huis.  

Leerlingen die hun agenda niet bij zich hebben, blijven op school tot 12.05 uur! Wij vragen 
de ouder om de agenda dagelijks te ondertekenen ter controle.  

Afwezigheden: voor elke afwezigheid (ook voor één dag) tijdens de examens is er een 
doktersattest vereist. Het is noodzakelijk de school telefonisch vóór 8.20 uur op de dag 
van de afwezigheid zelf te verwittigen. Het doktersattest bezorgt u op de dag van de 
terugkeer op school aan de adjunct-directeur, Günther Convens. Op dat moment maakt de 
leerling met de adjunct-directeur een afspraak voor het afleggen van het inhaalexamen.  



 

 

Ieder bedrog op de examens wordt gesanctioneerd. Indien het personeelslid 
verantwoordelijk voor het toezicht tijdens een examen iemand betrapt op een 
onregelmatigheid, wordt het examen meteen stilgelegd. De toezichter neemt onmiddellijk 
(nog tijdens het examen) contact op met de directie. De directeur of zijn afgevaardigde 
beslist hoe het examen zal worden voortgezet.  

Op woensdag 16 en donderdag 17 december zijn alle leerlingen vrij omwille van de 
klassenraden.  

Op vrijdag 18 december zijn de leerlingen op school om 11.00 uur. De leerlingen mogen 
de school verlaten nadat de rapporten zijn uitgedeeld en de resultaten met de klastitularis 
werden besproken.  

Op vrijdag 18 december is er tussen 11.15 en 12 uur de mogelijkheid om de resultaten 
van je dochter/zoon te bespreken met de klastitularis en/of de vakleraren. Je ontvangt bij 
het rapport ook een uitnodiging voor het oudercontact van vrijdag 8 januari 2016 tussen 
17 en 20 uur.  

We hervatten de lessen op maandag 4 januari 2016. Op die dag bezorgen de leerlingen 
het ondertekende rapport aan de leraar van het vierde lesuur.  

 
Wij wensen alle leerlingen veel succes bij het voorbereiden en het afleggen van de 
examens. 

 
 
 
 
 
T. Proesmans   S. Dekocker    G. Convens  
Directeur    Directeur   Adjunct-directeur  


