
  

 

28 februari ’18 

Examens eerste graad A-stroom maart 2018 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
Graag zetten we de afspraken voor de komende weken op een rijtje. De leerlingen van de A-stroom 
hebben drie examens op maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 maart.  
 
De volgorde van de examens wordt ook in de agenda van de leerlingen genoteerd, maar we geven 
die graag nog eens mee. 
 

 1A 2A 

maandag 26 maart ‘18 aardrijkskunde  wiskunde 

dinsdag 27 maart ‘18 wiskunde  natuurwetenschappen 

woensdag 28 maart ‘18 natuurwetenschappen  geschiedenis  

 
De leerlingen beginnen telkens om 8.30 uur aan het examen en mogen ten vroegste om 10.10 uur de 
school verlaten.  In de agenda vindt u steeds het uur van vertrek uit de school. Indien uw zoon of 
dochter de agenda thuis vergat, moet hij/zij verplicht op school blijven tot 12.05 uur.  Alle examens, 
behalve voor de leerlingen in de zorgklas, worden in de aula of lokaal D228 van de campus afgelegd. 
De leerlingen die een brief hebben ontvangen voor de zorgklas / prikkelarme klas brengen deze ten 
laatste binnen op donderdag 1 maart ’18 bij Mevr. Veugelen.  
 
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 maandag 26 maart en dinsdag 27 maart 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.  
 
Voor de leerlingen van de B-stroom lopen de lessen volgens het gewone uurrooster door. Op 
donderdag 29 maart zijn alle leerlingen lesvrij omwille van deliberaties. 
 
Vrijdag 30 maart worden de leerlingen van de A-stroom stipt om 8u30 op school verwacht. Ze gaan 
dan onder begeleiding naar de voorstelling van Talentjacht. Hierna komen ze onder begeleiding 
terug naar school waar ze – na de middagpauze – nog een klasmoment zullen hebben met hun coach 
en krijgen ze hun rapport. De leerlingen van 1A en 2A mogen dan naar huis om 15u.  
 
We nodigen u alvast uit voor het oudercontact van maandag 23 april. U kan daarvoor binnenkort 
online reserveren. We wensen de leerlingen van de A-stroom veel succes met hun examens. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Els Adriaens          Team eerste graad 
Directeur 


