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Examenperiode maart 2017 – eerste graad
Beste ouder(s)
Morgen start de krokusvakantie, maar we blikken we al even vooruit naar de komende examenperiode en
de paasvakantie die erop volgt.
In de tabel hieronder kunt u de examenregeling vinden. De klastitularissen delen die mee aan hun leerlingen en begeleiden hen in het maken van een planning.
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* Deze studiebeurten gaan voor iedereen door in de sportzaal, leerlingen zitten op dezelfde plaats als voor hun examen. Alle leerlingen worden verwacht.
** Uitleg over de film vind je verder in de brief.
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De examenstudie
Leerlingen kunnen ervoor kiezen om thuis te studeren in de namiddag of ze kunnen zich inschrijven voor
de namiddagstudie op school. Daar wordt gestudeerd onder begeleiding van vakleerkrachten. De examenstudie start op dinsdagnamiddag 21 maart en gaat élke dag door (ook op woensdag en vrijdag) van
13.15 u. tot 16.00 u. Leerlingen die ingeschreven zijn, worden ook élke dag verwacht.
Voor die studie maken we wel een aantal duidelijke afspraken. Je kan die nalezen op de website.
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. Leerlingen die normaal op school
eten, maar tijdens de examens thuis studeren, krijgen tijdens de examens een apart/tijdelijk kaartje.
We vragen iedereen - ook als zoon of dochter niet in de studie zal blijven! - om via onderstaande link TEN
LAATSTE OP VRIJDAG 10 MAART 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.

KLIK HIER >> EXAMENSTUDIE: JA OF NEEN?
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. Als ouder kan je daar dus ook te rade gaan wanneer je
vragen hebt bij het studeren voor het ene of het andere vak.

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 afspraken, 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.
Bij de start van het examen leggen de leerlingen hun studiemateriaal voor een ander vak klaar onder hun
stoel. Dat mogen ze gebruiken wanneer ze hun examen hebben ingediend. Als ze de iPad niet nodig hebben voor het examen, mogen ze die ook klaarleggen om na het examen te studeren.
Het wordt niet toegestaan om op gelijk welke manier te communiceren wanneer de leerlingen nog in de
examenruimte zitten. Praten, gebaren, berichten of mails sturen … dat kan en mag niet in de examenruimte.
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
nummer (050 41 79 91) zal doorgeschakeld worden naar een permanentie tussen 8.00 en 23.00 u.

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 25 maart (8.30
u. - 12.00 u.) en op dinsdag 28 maart (8.35 u. - 12.10 u.).
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Zorg op onze school
Met de leerkrachten, leerlingenbegeleiding en directie blijven we werk maken van ons zorgbeleid. Leerlingen met leerstoornissen, leerproblemen en een handelingsplan kunnen op onze school gebruik maken
van speciale maatregelen. Ook tijdens examenperiodes.
Extra tijd – Elke leerling kan ervoor kiezen om vroeger te beginnen aan het examen van de eerste beurt of
langer door te werken aan het examen van de tweede beurt. Voor de eerste beurt starten de leerlingen om
8.05 u. of 8.35 u. Na de tweede beurt kunnen de leerlingen stoppen om 12.10 u. of om 12.35 u.
Examen op A3-kopie - Leerlingen met een handelingsplan die hun examen op een A3-kopie maken, zullen dat examen ook krijgen in de sportzaal.
Extra zorg - Voor leerlingen met meerdere maatregelen blijft één aparte ruimte beschikbaar. Deze leerlingen zullen aangesproken worden door onze leerlingenbegeleiders en ontvangen nog een aparte brief.

Film - maandag 27 maart
Alle leerlingen van de eerste graad die dit wensen kunnen na het laatste examen naar de film in
het Khnopfftheater. We tonen een animatiefilm die Tim Devogel, leerling van het derde jaar, heeft
gemaakt. Hij verfilmde een boek van Luc Descamps. Alle praktische informatie vind je op onze
website.

Relaxtiviteiten - dinsdag 28 maart (voormiddag)
De leerlingen van 1A en 1B sluiten de examens af met een sportieve activiteit op dinsdag 28
maart. Voor de leerlingen van 2A en 2B jaar wordt een filmvoormiddag met workshops georganiseerd. Alle praktische informatie vind je op onze website.

De oudercontactdag - vrijdag 31 maart
Op woensdag 29 en donderdag 30 maart gaan de klassenraden door en worden de leerlingen
niet op school verwacht. Op vrijdag 31 maart 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.

Het derde 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 en vrije dagen staan aangekondigd.
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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