Berchem, 01 juni 2018
Examens en einde derde trimester 6de jaar

Geachte ouders

1 De leerlingen kregen reeds hun examenrooster. Afwezigheid tijdens de examenperiode moet altijd gewettigd worden met een doktersattest. Het examen
wordt ingehaald op een andere dag.
2 Elke proefwerkdag begint om 08.20 uur. Na het afleggen van een schriftelijk
proefwerk mogen de leerlingen vanaf 10.00 uur naar huis (bij 1 lesuur examen
vanaf 09.10 uur). Zij blijven niet rondhangen in de schoolomgeving. Wie dit wel
doet, moet op school in de refter blijven tot 12.00 uur.
3 De leerlingen, die enkel mondeling examen afleggen, komen naar de school
volgens afspraak met de vakleerkracht. Zij mogen daarna de school verlaten.
4 Binnenbrengen taken en toetsen: in afspraak met vakleerkracht.
De leerlingen bewaren zelf hun notities gedurende het ganse volgende schooljaar: zie bijgevoegde strook.
5 De sleutels van de leerlingenkastjes worden vrijdag 08 juni 2018 om 10.00
uur afgegeven in de kapel. Bij tijdige inlevering en na controle van de kastjes door
mevrouw Nuyts wordt de waarborg geheel/gedeeltelijk terugbetaald via de schoolrekening. Wie het sleuteltje te laat inlevert ontvangt de waarborg terug in september.
6 ‘s Namiddags is er studieverlof. Wij hopen dat het studieverlof nuttig en efficiënt
gebruikt wordt om de proefwerken voor te bereiden.
De namiddagstudie op school gaat door van 13.00 uur tot 15.00 uur (zonder pauze), op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, niet op vrijdag.
Wil uw zoon/dochter hiervan gebruik maken, dan laat u ons dat weten:
-via mail: receptie@wilfam.be;
-telefonisch: 03 239 17 88.
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7 Kalender einde schooljaar
JUNI
Laatste examendag.
Leerlingen met schriftelijk examen mogen vanaf
10.00 uur naar huis. Er is geen opvang, noch namiddagstudie.

vr 22/06

ma 25/06

di 26/06

do 28/06

vr 29/06

08.20u Eventuele inhaalexamens.
Mededeling resultaten + inleveren schoolagenda’s
13.30u (zonder plastiek kaftje–volledig in orde en met bijgevoegde invulstrook).
08.20u Eventuele inhaalexamens.
Proclamatie en receptie in zaal Apollo (uitnodiging
20.00u
volgt).
17.00u– 20.00u Oudercontact voor wie nog een onderhoud met een
vakleerkracht of titularis wenst.
09.00u

Inleveren huurboeken: gang B-gebouw, zonder kaftpapier en met alle aanduidingen uitgegomd.

AUGUSTUS
di 28/08

08.30u Bijkomende proeven.

Wo 29/08

08.30u Bijkomende proeven.

do 30/08

13.30u

Mededeling resultaten bijkomende proeven door de
titularis op de speelplaats.

Veel succes en een fijne vakantie.
De directie
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