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Examenperiode december 2016 – eerste graad
Beste ouder(s)
Met deze brief informeren we u graag over de komende examenperiode.
In de tabel hieronder kunt u de examenregeling vinden. De klastitularissen delen die tijdens het klasuur
mee aan hun leerlingen en maken met hen een planning op.
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* De leerlingen hebben de eerste twee uren een beurt Latijn en daarna twee uren gewoon les.
** De leerlingen hebben het vijfde en zesde uur gewoon les en studeren tijdens het 7de en 8ste uur in VP.
_vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine

Ziek tijdens de examens?
Elke afwezigheid tijdens de examens moet met een doktersattest verantwoord worden.
Leerlingen die (een) examen(s) moeten inhalen, krijgen van de leerlingenbegeleider te horen op welk moment ze daarvoor op school verwacht worden. De inhaalexamens gaan door op zaterdag 17 december
(8.30 u. - 12.00 u.) en op woensdag 21 december (8.35 u. - 12.10 u.).

De examens en de iPad
De meeste examens worden (deels) op de iPad gemaakt. De leerkrachten maken hiervoor afspraken met
hun leerlingen. Het niet naleven van die afspreken, kan in geen geval!
Tijdens het klasuur wordt bij de leerlingen gecontroleerd of hun iPad up-to-date is en of er een recente
back-up werd gemaakt. Leerlingen zijn daarvoor ten allen tijde zelf verantwoordelijk en moeten tijdig hulp
vragen wanneer iets niet werkt.
Na het indienen van een examen blijft of verdwijnt de iPad in de boekentas en kan er enkel gestudeerd
worden met niet-digitaal lesmateriaal zoals zelfgemaakte samenvattingen of papieren boeken, om fraude te
vermijden. Niet iedereen is immers verplicht om op hetzelfde moment een examen in te dienen.
Tijdens de examenperiode wordt er ICT-permanentie voorzien voor technische problemen met de iPad
die u niet zelf kunt oplossen en die het studeren verhinderen. U neemt dan contact op met de school; het
centrale nummer (050 41 79 91) zal doorgeschakeld worden naar een permanentie tussen 08.00 en 23.00
u.

De examenstudie
Leerlingen kunnen kiezen om thuis te studeren in de namiddag of ze kunnen zich inschrijven voor de namiddagstudie op school. Daar wordt gestudeerd onder begeleiding van vijf leerkrachten.
De studie gaat elke dag door (ook op woensdag) van 13.15 u. tot 16.00 u.
Leerlingen kunnen ’s middags op school eten. Op woensdag moeten ze hun eigen boterhammen meebrengen, want dan worden er geen warme maaltijden of broodjes bereid.
Voor die studie maken we wel een aantal duidelijke afspraken: http://jopie.be/lerenleren/achterliggendepaginas/leren-leren-1ste-graad/examenstudie-2/
We vragen iedereen - ook als zoon of dochter niet in de studie zal blijven! - om via onderstaande link
VOOR MAANDAG 9 DECEMBER het formulier in te vullen, zodat we weten wie wel en niet in de studie
blijft. Op die manier hebben we alle informatie op tijd en kunnen we de studieruimtes klaarzetten.

EXAMENSTUDIE: THUIS OF OP SCHOOL?
Leren leren
In elke les en na elke toets kregen de leerlingen al heel wat tips rond het ‘leren leren’. Veel van de
tips werden ook nog eens verzameld op onze website: http://jopie.be/lerenleren/achterliggendepaginas/in-de-vakken/
Als ouder kan je daar dus ook te rade gaan wanneer je vragen hebt bij het studeren voor het ene
of het andere vak.
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Relaxtiviteiten
We sluiten de examens af met enkele activiteiten op dinsdagnamiddag. De leerlingen van het
eerste jaar gaan schaatsen op het stationsplein en spelen een quiz. De leerlingen van het tweede
jaar gaan schaatsen in het Boudewijnpark in Brugge.
Alle praktische info vind je op onze website: http://sjsp.be/middenschool/relaxtiviteiten/
De kostprijs zal via de schoolrekening aangerekend worden (€4 voor 1stes, €7 voor 2des).

Oudercontactdag
Op woensdag 21 en donderdag 22 december gaan de klassenraden door en worden de leerlingen niet op school verwacht.
Op vrijdag 23 december verwelkomen wij u graag op school voor de rapportbespreking. Samen
met u en uw kind bekijken we de resultaten, de studievorderingen, de inzet en de motivatie van
uw zoon/dochter. Indien nodig worden er afspraken gemaakt voor de volgende periode.
Indien u niet aanwezig kunt zijn op het oudercontact, kan het rapport pas na de vakantie bij de
klastitularis worden opgehaald.
Op de oudercontactdag kunt u ook een bezoekje brengen aan de kerstmarkt op de speelplaats,
die door de leerlingen van 5RA wordt georganiseerd t.v.v. Bednet. Ze zullen uw steun zeker kunnen waarderen.

Het tweede trimester
Op de website (www.sjsp.be/middenschool) vindt u alle brieven en interessante links. U vond er
ongetwijfeld ook de jaarkalender waarop al heel wat activiteiten staan aangekondigd.
En we geven ook graag mee dat er op de eerste maandag van het tweede trimester (9 januari)
geen avondstudie zal zijn en dat de avondstudie op maandag 23 januari vervalt omwille van een
algemene personeelsvergadering (het 8ste lesuur gaat door tot 16.30 u.).

We wensen onze leerlingen een goeie examenperiode toe en geloven dat u ook thuis de nodige
aanmoediging en rust verzekert, zodat de geleverde inspanning van uw zoon of dochter met
mooie resultaten beloond wordt.

Rudi Boydens
Directeur eerste graad
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