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Lembeek 7 maart 2022

Beste ouders
Beste leerling
Naast evaluatiemomenten in de loop van het tweede trimester zijn de examens binnenkort 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.
We zetten deze data hier nog eens op een rijtje:
Maandag 21 maart en dinsdag 22 maart

Examenperiode ( zie laatste bladzijde en Smartschool)

Maandag 28 maart

Pedagogische studiedag

Dinsdag 29 maart

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

Woensdag 30 t.e.m. 1 april

Leerlingen worden verwacht op hun werkplek.

Donderdag 31 maart

Oudercontact van 15 uur tot 19 uur

Maandag 4 april t.e.m. vrijdag 15 april

Paasvakantie

Maandag 18 april

Paasmaandag : geen school

Dinsdag 19 april

Voormiddag : Start 3e trimester – hervatting van de lessen
Namiddag : Leerlingencontact

Examenplanning
Op de laatste bladzijde vindt u de officiële examenplanning, deze wordt ook informatief gepubliceerd in
de Smartschoolagenda en verstuurd via SchoolCommunication. Naast het vak kan je ook het uur en het
lokaal terugvinden. De dag voor het eerste examen voorzien we een halve namiddag om te studeren.
Dit kan eventueel op school. Indien je hierin interesse hebt, neem je contact op met zorg via
Smartschool. Na het afwerken van je examen ga je onmiddellijk naar huis. We plannen de examens voor
de verschillende graden als volgt in:

het 1ste, 3de, 5de,7de jaar, duaal en OKAN examen van 8.50 uur tot 10.30 uur;
het 2de, 4de en 6de jaar examen van 11.00 uur tot 12.40 uur.

vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen – West-Brabant
RPR 0421 912 980
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Huiswerkstudie – studeren op school
Er is huiswerkstudie voorzien tot en met woensdag 16 maart 2022.
Heb je interesse om tijdens de examenperiode op school te studeren, neem dan contact op met zorg of
leerlingbegeleiding via Smartschool. Je kan studeren op school in lokaal 6 van 8u50 – 15u50 voor en na je
examen.
Schoolbus en de bus van De Lijn tijdens de examens
KOM OP TIJD! We voorzien opnieuw de “pendeldienst” vanaf maandag 21 maart. Je kan gebruik
maken van de schoolbus met vertrek op school om 10u30 en aan het station van Halle om 10.40 uur.
De Lijn zal ‘s middags rijden van donderdag 17 maart tot en met vrijdag 25 maart. Kijk zeker de
wijzigingen na op www.delijn.be.
We wensen we je alvast veel doorzettingsvermogen om de examens voor te bereiden en tot een goed
einde te brengen.
Steeds tot uw dienst voor meer informatie.
Met vriendelijke groeten
Fien Vanhove
Adj. – Directeur
fien.vanhove@sanctamarialembeek.be

Herman Marissens
Directeur
herman.marissens@sanctamarialembeek.be
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