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Regeling einde eerste trimester 

Beste ouder 

Naast de vele evaluatiemomenten in de loop van het-eerste 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. 

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 eerste trimester. 

e Examenplanning 

° Het verlaten van de school tijdens de examenperiode, 

© Informatie over De Lijn, 

e Huiswerkstudie 

e Regeling laatste week voor de kerstvakantie, 

° Namiddagstudie 

e Strookje oudercontact 

Op donderdag 22 december 2022 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 woensdag 7 december 2022 meegeven aan uw zoon/dochter. 

Examenplanning 

Op de laatste bladzijden vindt u de officiële examenplanning, deze wordt ook informatief gepubliceerd in de 

Smartschoolagenda en op de website. 

Het verlaten van de school tijdens de examenperiode 

Tijdens de examenperiode blijven alle leerlingen het 1° lesuur in de klas om examen af te leggen. Niemand mag 

de klas verlaten voor 9.40 uur. 

De leerlingen van de 1° en 2° graad krijgen de eerste examendag een examenkaart. Daarop zal de leerkracht van 

toezicht noteren om welk uur uw zoon/dochter het examen heeft afgegeven en is doorgegaan. 

De Lijn 

Tijdens de examenperiode is er ook 's middags busvervoer voorzien. 

De Lijn zal 's middags en ’s avonds rijden vanaf maandag 12 december tot dinsdag 20 december 2022. 

Huiswerkstudie 

Er is huiswerkstudie voorzien tot en met maandag 12 december 2022. 

Regeling laatste week voor kerstvakantie 

  

  

  

  

  

Dinsdag 20 december 2022 Laatste examendag. 

Woensdag 21 en donderdag 22 december De leraren evalueren de resultaten van de examens. 

2022 De leerlingen blijven thuis. 

Donderdag 22 december 2022 Oudercontact van 15 uur tot 19 uur 

Vrijdag 23 december 2022 Kerstviering 

Activiteit 

Einde om 11.20 uur     
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Op school studeren 

Op maandag-, dinsdag- en donderdagnamiddag is er tijdens de examenperiode de mogelijkheid voor uw 

zoon/dochter om op school te studeren. Indien u dit wenst, kan u een mail sturen naar 

sofie.devits@smilembeek.be of een bericht via uw Smartschool Co-account naar Sofie De Vits. U zal telkens een 

e-mail ontvangen met de melding of uw zoon/dochter al dan niet aanwezig was tijdens de namiddagstudie. 

Met vriendelijke groeten 

Fien Van Hove Herman Marissens 

adjunct-directeur directeur 

EE covsswwmewwmennnnsaue-ewn'an’dieitalaive sna nse Cow's d WH ea an ci asian er mm DEE nE edere oen 

Oudercontact 

DO OUCELS VAN iccscccsecsccessccesscescessecseecascessesusecsseescnscseesasesseesesenscescesaeeseseeseeesssessuseseeecseeesseeneecseessessaesseeeesenees Klas: wears 

hebben kennisgenomen van de brief over de regeling van het einde van het eerste trimester en 

oO zullen het rapport van hun zoon/dochter afhalen op donderdag 22 december omstreeks … ………… uur. 

oO wensen een onderhoud met het CLB op donderdag 22 december omstreeks … uur. 

DAEÙME van aasenerseerses rn vonnenvernenenven ven verniss Handtekening: 
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KLAS 1B 2B 30&L _4O8L 

LOKAAL Lokaal 9 Lokaal 36 Lokaal 17 Lokaal 28 

MA 12/12 

DI 13/12 

WO 14/12 Wiskunde Vaardigheden Vaardigheden 

Wiskunde Vaardigheden Vaardigheden 

DO 15/12 Natuurwet. Frans O&L deel 1 Frans 

Natuurwet. Frans O&L deel 1 Frans 

VR 16/12 Nederlands Natuurwet. Frans O&L deel 1 

Nederlands Natuurwet. Frans O&L deel 1 

MA 19/12 MAVO Wiskunde O&L deel 2 Engels 

MAVO Wiskunde O&L deel 2 Engels 

DI 20/12 Frans Nederlands Engels O&L deel 2 

Frans Nederlands Engels O&L deel 2 
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