
 

 

 
17 juni 2020 

 
 
Organisatie examenperiode juni 2020: 4 en 6 ASO/TSO  
 
 

Beste leerling  
Beste ouder(s) 
 
Graag informeren wij je over de organisatie van deze examen/periodetoetsenreeks.  
 
De examen/ periodetoetsen-regeling werd reeds gecommuniceerd via smartschool, alsook 
het lokaal waar je moet zijn. 
 
De leerlingen van het 4e jaar hebben examen of periodetoets van 9.00 uur tot 11.00 uur. Er 
wordt één uitloopuur voorzien. Je bent ten laatste om 8.45 uur op school en je gaat 
zelfstandig en in stilte naar het lokaal waar je een plaats hebt toegewezen gekregen. 
Gedurende de hele examenperiode zit je in dat lokaal op dezelfde plaats. Je verlaat de klas 
NIET voor 11.00 uur en noteert in je agenda het uur van vertrek. Je moet dit niet laten 
ondertekenen. Je ontsmet je bank en je stoel met het daarvoor voorziene materiaal. 
 
De leerlingen van het 6e jaar hebben examen of periodetoets van 13.00 uur tot 15.00 uur. 
Ook hier wordt een uitloopuur voorzien. Je bent ten laatste op school om 12.45 uur en je 
gaat zelfstandig en in stilte naar het lokaal waar je een plaats hebt toegewezen gekregen. 
Gedurende de hele examenperiode zit je in dat lokaal op dezelfde plaats. Je verlaat de klas 
NIET voor 15.00 uur en noteert in je agenda het uur van vertrek. Je moet dit niet laten 
ondertekenen. Je ontsmet je bank en je stoel met het daarvoor voorziene materiaal. 
 
Mondmasker: Je draagt een mondmasker om naar de klas te gaan. Van zodra je effectief 
aan je examen begint mag je het mondmasker op je bank leggen. Als je een vraag wil stellen 
aan de leerkracht, dan zet je het masker terug op. Als je een andere toezichter hebt dan je 
eigen leerkracht en je leerkracht komt de klas binnen om vragen te beantwoorden zet je het 
mondmasker op. 
 
Het worden warme dagen dus je brengt een flesje water mee.  
 
Er wordt geen toiletbezoek tijdens een examen of periodetoets toegestaan. 
 
De fietsenstalling is geopend van 8.30 uur tot en met 16.15 uur. De fietsen en brommers 
worden zoals gewoonlijk enkel in de fietsenstalling gestald, niet op straat of bij de 
buurtbewoners.  
 
Afwezigheden: voor elke afwezigheid (ook voor één dag) is er een doktersattest vereist. Je 
verwittigt de school tevens telefonisch vóór 8.20 uur op de dag van de afwezigheid zelf. Je 
bezorgt het doktersattest op de dag van de terugkeer op school aan de pedagogisch 
directeur, Els Adriaens.  
 
Inhaalexamens/inhaalperiodetoetsen: examens of periodetoetsen die een leerling mist 
door gewettigde afwezigheid (met doktersattest) moeten worden ingehaald. De leerling stuurt 
hiervoor een mail naar de pedagogisch directeur. Inhaalexamens vinden plaats op maandag 
29 juni.  
 
 



 

 

 
Ieder bedrog op de examens of periodetoets wordt gesanctioneerd. Bij spieken nemen we 
het examen / de periodetoets onmiddellijk in beslag. In samenspraak met de directeur wordt 
beslist hoe/of het examen/ de periodetoets kan worden verder gezet. Spieken kan bovendien 
aanleiding geven tot een tuchtmaatregel.  
 
Op donderdag 2 juli houden we proclamatie vanaf 13.00 uur, we proclameren per domein 
dus lees goed na op je uitnodiging wanneer je op school moet zijn. Jullie ontvingen reeds 
uitnodiging via een Smartschoolbericht. 
 
Wij wensen je alvast veel succes!  
 
Met vriendelijke groeten  
 

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

 


