
 

 

 
18 maart 2019 

 
 
Organisatie examenperiode april 2019: A-stroom  
 
 

Beste ouder  
Beste leerling  
 
Graag informeren wij u over de organisatie van deze examenreeks.  
 
1. De examenregeling:  
 

 1ste jaar A 2de jaar A 

Maandag 1 april 2019 natuurwetenschappen 
wiskunde 

 

Dinsdag 2 april 2019 wiskunde geschiedenis 

Woensdag 3 april 2019 aardrijkskunde natuurwetenschappen  

 
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.  
 
De leerlingen kunnen op maandag- en dinsdagnamiddag 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 
woensdag 27 maart een mailtje naar eerstegraad@karedingenhof.be of via smartschool naar 
Sara De Guise, met duidelijke vermelding van naam en klas van de leerling.  
  
De andere leerlingen gaan na het verlaten van de school onmiddellijk en rechtstreeks 
naar huis.  
 
3. Tijdens de examenperiode is de fietsengarage geopend om 10.10 uur, 11.00 uur, 12.05 
uur en 12.55 uur. De fietsen 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. Wanneer ze hun examen 
vroeger afgeven, houden ze zich met iets nuttig in volledige stilte bezig. 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.  
 
Let op: leerlingen die hun agenda niet bij zich hebben, blijven op school tot 12.05 uur! Wij 
vragen de ouders om de agenda dagelijks te ondertekenen ter controle.  
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 pedagogisch 
directeur, Els Adriaens.  
 
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 pedagogisch directeur voor het afleggen van dit inhaalexamen. Dit wordt in 
de agenda genoteerd.  
 
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 en steek je schrijfgerief in een doorzichtig zakje. 
 
8. Tijdens het examen wordt niet gegeten. Enkel water is toegestaan, geen andere dranken.  
 
 
 
Wij wensen alvast alle leerlingen veel succes!  
 
Met vriendelijke groeten  
 

 
 
 
 
 
 
T. Proesmans               E. Adriaens              G. Convens 
Campusdirecteur    Pedagogisch directeur            Personeelsdirecteur 

 


