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Organisatie examen december (eerste graad, tweede jaar A-stroom en tweede en 
derde graad ASO/TSO)  

Beste ouder, beste leerling 

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

Examenafspraken 

U vindt de correcte informatie over de examens terug in de digitale schoolagenda van uw 
zoon of dochter. De leerlingen starten met de examens ten vroegste op maandag 9 
december. De lessen stoppen om 12.05 uur indien er de dag erna examen is. De examens 
eindigen voor iedereen op maandag 16 december. Op dinsdag 17 december organiseren 
we inhaalexamens. 

Eerste graad, tweede jaar 

Tijdens de examens verzamelen de leerlingen van het tweede jaar om 8.20 uur op de grote 
speelplaats. Na het eerste belsignaal gaan ze onmiddellijk zelfstandig en in stilte naar de 
aula. Zij gaan zitten op de plaatsen die voor hen voorzien zijn. Het materiaal dat zij nodig 
hebben voor het examen, OOK DE REKENMACHINE, zit in een (herbruikbaar) 
doorschijnend etui. Boekentassen en jassen liggen aan de voeten onder de bank, de 
agenda in de hoek op de tafel en de GSM op vliegtuigstand, in de boekentas. 

Het examen begint stipt om 8.30 uur en duurt tot 10.10 uur, er wordt één uur uitloop 
voorzien in de aula. Enkel voor het examen wiskunde zijn er meerdere uren voorzien. 
Leerlingen noteren het uur van vertrek, ten vroegste 10.10 uur, in hun agenda en laten dit 
door de leraar/toezichter aftekenen.  

Tweede graad 

Tijdens de examens verzamelen de leerlingen van de tweede graad om 8.20 uur op de 
speelplaats. Na het eerste belsignaal gaan ze onmiddellijk zelfstandig en in stilte naar de 
polyvalente zaal of de aula. Zij gaan zitten op de plaatsen die voor hen voorzien zijn. Het 
materiaal dat zij nodig hebben voor het examen, OOK DE REKENMACHINE, zit in een 
(herbruikbaar) doorschijnend etui. Boekentassen en jassen liggen aan de voeten 
onder de bank, de agenda in de hoek op de tafel en de GSM op vliegtuigstand, in de 
boekentas. 

Het examen duurt tot 10.10 uur en er wordt één uur uitloop voorzien in de aula. Enkel 
voor het examen wiskunde zijn er meerdere uren voorzien. Leerlingen noteren het uur van 
vertrek, ten vroegste 10.10 uur, in hun agenda en laten dit door de leraar/toezichter 
aftekenen.  

Derde graad 

Enkel voor het examen wiskunde worden de leerlingen van de derde graad om 8.20 uur 
verwacht (opgelet, niet alle leerlingen, de correcte informatie vindt u in de digitale  



 

 

 

schoolagenda). Voor de andere examens van de derde graad worden de leerlingen om 
10.10 uur verwacht op de speelplaats van de middenschool. De leerlingen gaan zelfstandig 
en in stilte naar de polyvalente zaal of aula. Zij gaan zitten op de plaatsen die voor hen 
voorzien zijn. Het materiaal dat zij nodig hebben voor het examen, OOK DE 
REKENMACHINE, zit in een (herbruikbaar) doorschijnend etui. Boekentassen en 
jassen liggen aan de voeten onder de bank, de agenda in de hoek op de tafel en de 
GSM op vliegtuigstand, in de boekentas. 

Het examen begint om 10.25 uur stipt. Leerlingen verlaten de ten vroegste om 12.20 uur de 
school.  

Algemene afspraken (voor alle leerlingen) 

De leerlingen mogen hun examen enkel afgeven aan hun toezichter. Gsm’s worden in 
geen enkele omstandigheid toegelaten in de examenruimte. Tijdens het examen mag 
alleen water gedronken worden. Er wordt niet gegeten. 

Ieder bedrog op de examens alsook storend gedrag wordt gesanctioneerd. Als een leerling 
betrapt wordt op (eender welke vorm van) spieken of storend gedrag, wordt het examen 
meteen afgenomen en wordt er samen met de pedagogisch directeur beslist wat er moet 
gebeuren. 

Wij vragen u, als ouder om de agenda dagelijks te ondertekenen bij het uur van vertrek op 
school. Leerlingen die hun agenda niet bij zich hebben, melden zich bij de coördinator 
leefregels.  

Polyvalente zaal / Aula 

Vanaf nu leggen onze leerlingen hun examen af in één grote ruimte nl. de polyvalente zaal of 
de aula. We werken met vaste plaatsen waarbij een derdejaars naast een vierdejaars zit en 
vijfdejaars naast een zesdejaars. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee: 

- De vakleraren zijn altijd in de buurt, dit geeft een veilig gevoel. 
- Tijdens de examens van juni zitten de leerlingen in een koele ruimte.  
- De examens zijn zoveel mogelijk gegroepeerd op dezelfde dag.  

Hoofdtelefoon/oordoppen 

Sommige leerlingen zijn snel afgeleid als ze met velen in één ruimte zitten. Zij mogen op 
voorhand vragen of zij een hoofdtelefoon of oordoppen (deze zijn beschikbaar op school, 
geen eigen oordoppen of hoofdtelefoon) willen gebruiken. Indien zij dit wensen, laten zij dat 
weten voor woensdag 27 november per smartschoolbericht naar de pedagogisch directeur.  

Te laatkomen 

Leerlingen die te laat komen kunnen NIET binnekomen langs de deur vooraan, maar moeten 
langs de grote poort. De poort blijft open tot 13.00 uur.  De leerlingen die te laat komen, 
melden zich eerst bij mevr. Lauwens in de B-gang en moeten een geldige reden (overmacht) 
hebben. De leerlingen die later dan 9.00 uur binnenkomen kunnen GEEN examen meer 
afleggen die dag en ontvangen een mail van mevr. Adriaens met datum en uur voor het 
inhaalexamen.  



 

 

 

Voor de leerlingen van de derde graad geldt dat zij na 11.00 uur niet meer mogen starten 
met hun examen en zich melden bij mevr. Lauwens in de B-gang. 

Afwezigheden tijdens het examen 

Als een leerling afwezig is tijdens het examen (ook voor één dag) moet hij of zij een 
doktersattest binnenbrengen. De school moet telefonisch vóór 8.20 uur op de hoogte 
gebracht worden van de afwezigheid. Het doktersattest wordt op de eerste dag van 
aanwezigheid binnengebracht bij de pedagogisch directeur, mevr. Adriaens. Daar wordt een 
afspraak gemaakt om het examen in te halen.  

Inhaalexamen en lesvrije dagen 

Dinsdag 17 december is een inhaalmoment voor gemiste examens. Leerlingen die geen 
examens moeten inhalen, hoeven die dag niet naar school te komen, behalve de zesdejaars 
die op sollicitatiegesprek moeten komen. 

Op woensdag 18 en donderdag 19 december zijn er klassenraden en worden de 
leerlingen niet op school verwacht. 

Op school studeren 

Wilt u dat uw zoon of dochter in de namiddag op school blijft om te studeren? Stuur dan 
een mailtje naar olc@karedingenhof.be en vermeld de dagen waarop uw zoon of dochter 
op school blijft studeren. De leerlingen kunnen vanaf maandag 9 december tot en met vrijdag 
13 december elke middag onder begeleiding studeren.  

De leerlingen gaan na het examen naar het lokaal B220. Zij blijven op school studeren tot 
15.25 uur, er wordt een middagpauze voorzien. De begeleidende leraar tekent de agenda 
van de leerling om haar/zijn aanwezigheid te bevestigen.  

Fietsenstalling 

Tijdens de examenperiode is de fietsenstalling geopend tussen 8.00 uur en 13.00 uur. De 
fietsen en brommers moeten in de fietsengarage geplaatst worden, niet op straat of bij de 
buurtbewoners. De fietsenstalling wordt niet permanent bewaakt dus zorg ervoor dat de fiets 
zeker op slot staat! 

Rapport en leerlingencontact op vrijdag 20 december 

Misschien ontvangt u een uitnodiging via smartschool voor een leerlingencontact. De 
leerlingen komen dan op een aangeduid uur op gesprek bij de leerkracht die hen uitnodigt. 
De leerlingen zijn verplicht aanwezig op deze afspraak/afspraken, de ouders mogen 
meekomen naar dit contact.  

Indien u geen uitnodiging ontvangt wil dat zeggen dat er geen problemen zijn. Deze 
leerlingen worden om 8.30 uur verwacht op school om hun rapport op te halen. Zij mogen 
daarna de school verlaten. De leerlingencontacten lopen tot 13.00 uur. Dit wil niet zeggen 
dat u niet welkom bent op ons oudercontact op 7 januari 2020.  

 



 

 

 

Smartschool & Skore 

De rapportcijfers kunt u bekijken vanaf donderdag 19 december om 20.00 uur op Skore in 
Smartschool.  

U krijgt bij het rapport ook een uitnodiging voor het oudercontact van dinsdag 7 januari    
2020 tussen 17.00 en 20.00 uur.  

 
We hervatten de lessen op maandag 6 januari 2020. 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! 

 
 
 

M. Vandeghinste E. Adriaens                                        M. Decuypere 
Campusdirecteur Pedagogisch directeur Personeelsdirecteur 
 


