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                             Lembeek 5 maart 2020 
  

 
 
Regeling einde tweede trimester  
 
Geachte ouders 
Beste leerling 
 
Naast evaluatiemomenten in de loop van het tweede trimester zijn de examens binnenkort erg belangrijk om 
het inzicht, de kennis en de vaardigheden van uw zoon/dochter te evalueren.  
Zijn/haar voorbereiding en inzet zijn daarbij nodig. Uw aanmoedigingen zijn even belangrijk. 
 
Gedurende verschillende weken van het 2de trimester was het niet mogelijk om alle lessen te laten doorgaan. Er 
werden voor sommige vakken dan ook slechts een beperkt aantal leerstofgehelen verwerkt. De afwezigheid van 
de vakleraar voor het betrokken vak en een vruchteloze zoektocht naar een vervanger is daar zeker niet 
vreemd aan. Bij het raadplegen van het examenrooster zal u dan ook vaststellen dat bepaalde vakken niet op 
de examenplanning voorkomen. 
 
Met onze brief van 14 oktober 2019 informeerden we u rond het evaluatiesysteem op onze school en de 
verrekening van de vakrapportering en sytheserapportering tot een jaarrapport. De huidige situatie noopt ons 
tot een aanpassing van de eerder doorgegeven berekeningswijze. Bij deze wijziging zullen we er alvast op 
toezien dat binnen deze toetsing de verwerkte leerstof op een representatieve manier verrekend wordt. 
 
Er zijn studienamiddagen (thuis) gepland vanaf de dag voorafgaand aan het begin van de examenreeks.  
 
Wij vragen vooral uw aandacht voor enkele punten voor het einde van het 2de trimester. 
 

 informatie over het verlaten van de school tijdens de examenperiode, 

 informatie over schoolbus en De Lijn, 

 de agenda van de laatste week voor de paasvakantie, 

 de huiswerkstudie. 
 
Op donderdag 2 april is er oudercontact. Wij begroeten u graag vanaf 15 uur. U kan alleen of samen met uw 
zoon/dochter het rapport afhalen. Wilt u daarom het strookje invullen, handtekenen en het uiterlijk vrijdag 20 
maart meegeven aan uw zoon/dochter. (we bezorgen u een afdruk) 
 
 
Examenplanning 
 
Op de laatste bladzijden vindt u de officiële examenplanning, deze wordt ook informatief gepubliceerd in de 
Smartschoolagenda en op de website. 
 
 
Huiswerkstudie 
 
Er is huiswerkstudie voorzien tot en met dinsdag 24 maart 2020.  
 
 
Schoolbus en de bus van De Lijn tijdens de examens 
 
Tijdens de examenperiode is er ook ’s middags busvervoer voorzien. De Lijn en schoolbus zullen ‘s middags en ’s 
avonds rijden van donderdag 19 maart tot en met maandag 30 maart. Ook op vrijdag 3 april rijden de bussen ’s 
middags. Kijk zeker de wijzigingen na www.delijn.be. 
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Examenregeling 
 
Tijdens de examenperiode kan uw zoon/dochter de school verlaten volgens de onderstaande modaliteiten. 
 

1e lesuur:  
8.50 uur tot 9.40 uur 

Alle leerlingen blijven in de klas om examen af te leggen. Geen enkel 
leerjaar mag doorgaan of de klas verlaten voor 9.40uur. 

2e lesuur: 
9.40 uur tot 10.30 uur 

Leerlingen van de 1ste en 2de graad die het 1ste examen beëindigd hebben 
kunnen naar de speelplaats, er is toezicht voorzien. Enkel indien er geen 
2de examen is die dag mogen ze de school verlaten. 
Leerlingen van de 3e graad mogen na het 1ste examen onmiddellijk 
beginnen aan hun 2de examen. 

3e lesuur: 
10.40 uur tot 11.30 uur 

Leerlingen van de 1ste en 2de graad met een 2de examen leggen het 
examen af. Zodra ze klaar zijn met het examen mogen ze de school 
verlaten.  

 
 
Regeling laatste week voor paasvakantie 
 

Maandag 30 maart  Laatste examendag 

Dinsdag 31 maart , woensdag 1 april 
en donderdag 2 april 

De leraren evalueren de resultaten van de examens. De leerlingen 
blijven thuis. 

Donderdag 2 april Voormiddag: De leraren evalueren de resultaten van de examens. De 
leerlingen blijven thuis 
 
Namiddag: oudercontact van 15 uur tot 19 uur 

Vrijdag 5 april Voormiddag : afsluiten 2e trimester 
Einde 11.30 uur . 

 
 
Steeds tot uw dienst voor meer informatie. 
Met vriendelijke groeten 
 
Ellen Van Strydonck Herman Marissens 
Adjunct-directeur Directeur  

 
 .............................................................................................................................................  
u krijgt een afdruk van onderstaande strookjes via uw zoon/dochter 
 

Op school studeren 
 
Naam leerling: ……………………………………………………………………………………………………... Klas:…………………… 
 
wenst op school te studeren op volgende dagen: 
 dinsdag 24 maart 2020 
 donderdag 25 maart 2020 
 
Datum: …………………………………………………………..   Handtekening: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
Oudercontact 
 
De ouders van…………………………………………………………..…………………..  Klas: ……………………………..………….. 
 
hebben kennisgenomen van de brief over de regeling van het einde van het tweede trimester en 
willen graag het rapport van hun zoon/dochter afhalen op  donderdag 2 april omstreeks  ……………………uur. 
 
Datum          Handtekening: 
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