
	  

	  

 
1 juni 2016 

 
 
Organisatie examenperiode juni 2016: A-stroom/ASO/TSO  
 
 
Beste ouder  
Beste leerling  
 
Graag informeren wij u over de organisatie van deze examenreeks.  
 
1. De examenregeling werd genoteerd in de agenda van de leerlingen en kan u tevens 
raadplegen op Smartschool. De lesdag voor het eerste examen eindigt om 12.05 uur, tenzij die 
laatste lesdag een vrijdag is. 
 
2. Tijdens de examenperiode vervalt het gewone lessenrooster. Om 8.30 uur verzamelen de 
leerlingen op de speelplaats. Na het eerste belsignaal gaan de leerlingen zelfstandig en in stilte 
naar het examenlokaal. Leerlingen waarvan het examen later begint, zijn tijdig aanwezig en gaan 
rechtstreeks en in stilte naar het examenlokaal.  
 
De leerlingen kunnen elke namiddag (ook op woensdagmiddag) van de examens op school 
studeren. De leerlingen zijn dan stipt om 13.45 uur aanwezig in de aula. Ze blijven studeren tot 
15.25 uur. De begeleidende leraar tekent de agenda van de leerling om haar/zijn aanwezigheid te 
bevestigen.  
 
Als u wilt dat uw zoon of dochter gebruik maakt van deze studeerklas, stuurt u voor vrijdag 10 
juni een mailtje naar adjunct@karedingenhof.be met duidelijke vermelding van naam en klas van 
de leerling. Als u maar enkele dagen van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, mag u dit in 
uw berichtje vermelden. 
  
De andere leerlingen gaan na het verlaten van de school onmiddellijk en rechtstreeks naar 
huis.  
 
3. Tijdens de examenperiode is de fietsengarage permanent geopend. De fietsen en brommers 
worden zoals gewoonlijk enkel in de fietsengarage gestald, niet op straat of bij de buurtbewoners.  
 
4. 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 ze laten de leraar aftekenen. Ze 
verlaten daarna kalm het lokaal en de school via de hoofduitgang. Indien de leerling nog een 
tweede examen heeft, blijft hij/zij op de school. Als het examen begint om 10.10 uur verlaten de 
leerlingen ten vroegste om 12.05 uur de school. 
 
Let op: 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. Tijdens de examens is er ook in 
de voormiddag de mogelijkheid tot studie in de polyvalente zaal. Leerlingen die het eerste uur 
geen examen hebben of die tussen twee examens de leerstof nog even willen inkijken, kunnen 
hier terecht. Hier heerst uiteraard absolute stilte.  
 
Toiletbezoek tijdens een examen is absoluut verboden, tenzij een examen uit meerdere delen 
bestaat. Dan wordt er een pauze voorzien. 
 
5. Afwezigheden: voor elke afwezigheid (ook voor één dag) is er een doktersattest vereist. U 
verwittigt de school tevens telefonisch vóór 8.20 uur op de dag van de afwezigheid zelf. U 
bezorgt het doktersattest op de dag van de terugkeer op school aan de adjunct-directeur, 
Günther Convens.  
 



	  

	  

 
6. Inhaalexamens: examens die een leerling mist door gewettigde afwezigheid (met 
doktersattest) moeten worden ingehaald. De leerling maakt op de dag na de afwezigheid een 
afspraak met de adjunct-directeur voor het afleggen van dit inhaalexamen. Dit wordt in de agenda 
genoteerd. Inhaalexamens vinden plaats op donderdag 23 en vrijdag 24 juni. De eerste 
inhaalexamendag wordt eerst ingeboekt.  
 
7. Ieder bedrog op de examens wordt gesanctioneerd. Bij spieken nemen we de examenbladen 
onmiddellijk in beslag. In samenspraak met de directeur wordt beslist hoe/of het examen kan 
worden verder gezet. Spieken kan bovendien aanleiding geven tot een tuchtmaatregel.  
 
Om discussies te vermijden leg je je boekentassen, cursussen, jassen, gsm’s, 
smartwatch… vooraan in de klas. 
 
8. Tijdens de delibererende klassenraden, van vrijdag 24 t.e.m. woensdag 29 juni, zijn de 
leerlingen lesvrij.  
 
9. Op vrijdag 24 juni vindt het Galabal van de laatstejaars plaats. Zij ontvangen hiervoor een 
uitnodiging. Die dag worden rond 16 uur de uitslagen van 6ASO, 6TSO, 6BSO en 7BSO door de 
klastitularissen meegedeeld. De leerlingen van 6ASO, 6TSO en 7BSO ontvangen op dat moment 
eveneens hun kaarten voor de plechtige proclamatie en de receptie, die plaatsvindt op 
woensdag 29 juni om 19 uur in de sporthal en de polyvalente zaal.  
 
10. Huurboeken worden verplicht ingeleverd op donderdag 23 juni. De leerlingen ontvangen nog 
een overzicht van welke klassen op welk moment verwacht worden. Voor de rest van de dag zijn 
de leerlingen lesvrij. De leerlingen krijgen op dat moment hun huurwaarborg van 25 euro cash 
terugbetaald als ze alle huurboeken in goede staat inleveren. Jullie leveren op dat moment ook 
de badge van de locker in en ontvangen daarvoor de waarborg van 8 euro cash terug. 
 
11. Op donderdag 30 juni zijn alle leerlingen (behalve 6ASO, 6TSO en 7BSO) op school om 9 
uur. De klastitularis deelt dan de rapporten uit en de resultaten worden besproken. De leerlingen 
kunnen zoals gewoonlijk terecht op school vanaf 8.00 uur. Ze mogen de school verlaten nadat de 
rapporten zijn uitgedeeld. Tussen 9.30 en 11 uur is er tijdens het oudercontact de mogelijkheid 
om de resultaten van uw dochter/zoon te bespreken met de klastitularis en/of de vakleraren.  
 
Wij wensen alvast alle leerlingen veel succes!  
 
Met vriendelijke groeten  
 
 
 
 
 
 
S. Dekocker     T. Proesmans    G. Convens 
Directeur     Directeur    Adjunct-directeur 

 


