
 
 
 
 
 
 
BRIEF VAN DE MAAND JUNI 2022 
 
Beste ouders 
 
Het schooljaar loopt naar een definitief einde. Toch hebben leerkrachten en leerlingen eerst nog heel 
wat belangrijke taken te vervullen: het afleggen van examens of eindtoetsen, het toekennen van 
attesten, getuigschriften en diploma’s. Wij wensen elke leerling de moed om in deze eindfase door te 
zetten, elke leerkracht het inzicht om correct te oordelen. 
 
Met uitzondering van de schoolreis voor de 1ste jaren, een museumbezoek voor de leerlingen van 6EIT 
op vrijdag 3 juni en een daguitstap voor de 7de jaren BSO op donderdag 9 en vrijdag 10 juni vinden er 
in juni geen uitstappen of studiebezoeken meer plaats. We maken in juni plaats voor de laatste 
leerstofoverdracht. Kleine toetsen voor de examenvakken en toetsen/taken voor de vakken met 
gespreide evaluatie kunnen nog gepland worden tot één week voor de start van de examenperiode 
(voor de exacte datum, zie maandkalender hieronder).  
 
Het einde van het schooljaar is voor onze school vooral reeds vooruit kijken naar het schooljaar 2022-
2023! Volgend schooljaar gaan we verder met de modernisering  secundair onderwijs, in het vierde 
jaar.  Door de succesvolle infodag voor kandidaat-leerlingen en open dag,  door de dagelijkse zorg voor 
onze leerlingen, door de aandacht voor kwaliteit van ons onderwijs, door de aanhoudende financiële 
investeringen binnen de verschillende afdelingen mogen wij vandaag reeds opnieuw rekenen op het 
vertrouwen van vele ouders en hun kinderen.  
 
Onze doelstellingen voor ogen houdend weten wij dat wij ook volgend schooljaar nog heel wat werk 
te verrichten hebben op pedagogisch, schoolorganisatorisch en infrastructureel vlak. De school zal 
blijven inzetten op: 
 

- een gezonder en milieubewuster schoolklimaat, 
- een nog beter uitgebouwde leerlingenbegeleiding, 
- een respectvoller omgaan met elkaar, met materiaal, 
- een klimaat van orde, stiptheid  en tucht, 
- een goede verstandhouding met ouders en leerlingen, 
- een gespreide betaling van de schoolkosten, 
- een gestadig vernieuwen van werkplaatsen, lokalen en speelplaats. 

 
U ontvangt een fiche met allerlei gegevens (behalve 7de jaren). Gelieve deze fiche grondig na te zien en te 
verbeteren waar nodig. De aangepaste fiches worden op vrijdag 3 juni klassikaal opgehaald door de 
klasverantwoordelijke en alfabetisch binnengebracht op het leerlingensecretariaat. 
 
De proclamatie voor de eindjaren vindt plaats op woensdag 29 juni om 18 uur. Verdere richtlijnen volgen. 
De rapportuitreiking voor de leerlingen van de overgangsjaren vindt plaats op donderdag 30 juni tussen 
14.30 en 18.30 uur. 
 
Intussen wensen wij iedereen een goede voorbereiding bij de examens en voor daarna een 
deugddoende en welverdiende vakantie. 
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AGENDA JUNI 2022 
     
Donderdag 02.06 Medisch onderzoek voor 1STEMB2 
Vrijdag 03.06 Museumbezoek Roger Raveel voor 6EIT 
 Schoolreis voor alle 1ste jaren 
Maandag 06.06 Pinkstermaandag (vrijaf) 
Dinsdag 07.06 Begin toetsenperiode 1ste graad B-stroom en BSO (zie afzonderlijk rooster) 
Woensdag 08.06 Extra inschrijvingsmoment voor kandidaat-leerlingen 
 Strafstudie 9 
Donderdag 09.06 Daguitstap voor alle 7de jaren 
Vrijdag 10.06 Daguitstap voor alle 7de jaren 
Maandag 13.06 Begin examenperiode voor 5IW en 6IW. Studievrijaf in de namiddag vanaf 13.06 
 

 

Alle leerlingen die een opbergkastje gebruiken, leveren hun sleutel in bij opvoeder Tim Peeters in de 
eetzaal tijdens de onderbreking van 10.10 uur in de week van 13 t.e.m. 17 juni. De waarborg van de 
sleutel wordt u terugbetaald via de schoolrekening. 

 
Dinsdag 14.06 Begin examenperiode voor 5EE, 5EM, 6EM. Studievrijaf in de namiddag vanaf 13.06 
Woensdag 15.06 Begin examenperiode voor 4EE, 4EM, 5BHK, 6BHK, 6EE, 6AT en 6EIT. Studievrijaf in  
 de namiddag vanaf 14.06  
Donderdag 16.06 Begin examenperiode voor 4IW, 4BHK, 5AT en 6BT. Studievrijaf in de namiddag  
 vanaf 16.06 
Vrijdag 17.06 Begin examenperiode voor 4BT, 4ET en 4MT. Studievrijaf in de namiddag vanaf  
 16.06  
Maandag 20.06 Dag van het poetspersoneel 
 Begin examenperiode voor 5EIT en 5BT. Studievrijaf in de namiddag vanaf 20.06 
Dinsdag 21.06 Begin examenperiode voor 3TW en 3EMT. Studievrijaf in de namiddag vanaf 20.06 
Woensdag 22.06 Begin examenperiode voor 1STEMW, 1STEMA, 2STEMW en 2STEMA. Studievrijaf in  
 de namiddag vanaf 21.06 
Vrijdag 24.06 Laatste examen- en eindtoetsendag 
 12.05 uur: einde schooldag voor alle leerlingen 

Examenregeling 
- geen schoolbus ’s middags 
- examens in de voormiddag met uitzondering van enkele mondelinge proeven (zie 

examenrooster) 
- enkel voor leerlingen van de 3de graad: indien op het examenrooster ‘dispensatie’ staat 

vermeld, ben je niet aanwezig op school. 
- enkel voor leerlingen van de 6de en 7de jaren: indien je examen hebt om 10.25 uur mag je de 

school (ten vroegste) om 11.15 uur verlaten indien je klaar bent met het examen. 
- de leerkrachten zijn op school aanwezig volgens het aangepast rooster. 
- de resultaten worden zo vlug mogelijk ingevoerd op Skore. 

Regeling indienen schoolagenda – handboeken 
- Voor de aanvang van de examenperiode geeft elke leerling zijn/haar schoolagenda af aan 

de klassenleraar. De klassenleraar controleert de schoolagenda’s en geeft alle 
schoolagenda’s klas per klas in één keer af in de stille ruimte vanaf maandag 13 juni. Voor  
de B-stroom en BSO worden de schoolagenda’s afgegeven tussen maandag 20 en vrijdag 24 
juni.  

- De handboeken uit de procure worden door de vakleerkracht ingezameld op de dag van het 
examen (dit geldt eveneens voor de mondelinge examens). In de boeken is een etiket 
voorzien dat moet ingevuld zijn. De boeken worden afgegeven vóór 11.30 uur in de procure 
bij opvoeder Francis Beel die de controle verricht. Bij beschadiging wordt de klassenleraar 
verwittigd. Bij de uitreiking van de rapporten, of bij de bekendmaking van de uitslagen 
verwijst de klassenleraar de betrokken leerlingen naar Francis Beel. 

- Leerlingen die voor een bijkomende proef worden aangeduid, kunnen de nodige boeken 
terug afhalen bij Francis Beel op dinsdag 28 juni (eindjaren) en donderdag 30 juni 
(overgangsjaren). 



Maandag 27.06 Inhaalexamens 
  Klassenraden volgens rooster 
  Strafstudie 10 
Dinsdag 28.06  Inhaalexamens 
  Klassenraden volgens rooster 
  11 uur: bekendmaking resultaten eindjaren door klassenleraar  
 

6IW SCLE A102 

6BHK STJO A103 

6EE-6EM VMPH A110 

6BT DHKA A111 

6AT VEKO A112 

6EIT HEJO A113 

6BRB VDKU B107 

6BWM MAST B108 

6BA BODA B109 

6BH VWJO B110 

7BRB STSO B112 

7BCW DOHA B113 

7BAE BAYO B116 

7BIH DEGE B117 

      

De leerlingen die niet geslaagd zijn, halen hun documenten af op het leerlingensecretariaat. De 
leerlingen die bijkomende proeven hebben, halen hun opdrachten af bij de leerkracht die deze heeft 
toegewezen. Leerboeken halen zij op bij Francis Beel in de procure. 

 
  11.20 uur: richtlijnen i.v.m. proclamatie door directeur voor eindjaren (studiezaal) 
  18 uur: voetbalmatch leerkrachten versus eindjaren  
Woensdag 29.06 Klassenraden volgens rooster 
  18 uur: proclamatie eindjaren 
Donderdag 30.06 14.30 – 18.30 uur: uitreiking rapporten overgangsjaren. De klassenleraar bezorgt  
  de klaslijst met vermelding van klas volgend schooljaar op het  
  leerlingensecretariaat. 
                      

De leerlingen die vakantiewerk en/of bijkomende proeven hebben, halen de opdrachten af bij de 
klassenleraar. Leerboeken worden afgehaald bij Francis Beel. 

 
Te noteren: 
De inschrijvingsdienst is tijdens de vakantieperiode open: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
15 tot 18 uur en op woensdag 9 tot 12 uur van 1 juli t.e.m. 8 juli en van 16 augustus t.e.m. 31 augustus.  
 
Dinsdag 23.08  09:00  Bijkomende proeven + verantwoording vakantiewerk 
    13:00  Delibererende klassenraden 
Vrijdag 26.08    15:00  Afhalen boekenpakket 1ste jaren (tot 18:00) 
Donderdag 01.09  08:30  Hervatten van de lessen 
 


