
 
 

 

  Kwaliteitsonderwijs in Berchem, respectvol en gastvrij   

Examens en einde 1ste trimester Berchem, 28 november 2019 
 

Geachte ouders 
 

1 De volgorde van de examens en het voorziene aantal lesuren (=examenrooster) is 
raadpleegbaar in Smartschool.  

Afwezigheid tijdens de examenperiode moet altijd gewettigd worden met een dok-
tersattest of een ander wettelijk document. Het niet-afgelegde examen wordt inge-
haald op een andere dag (in principe vóór de kerstvakantie). 

 
2 Elke examendag begint om 08.20 uur.  Na het afleggen van een schriftelijk proef-

werk mogen de leerlingen vanaf 09.10, 10.00 of 11.05 uur naar huis (afhankelijk van 
het aantal examens of de geplande examentijd). Zij blijven niet rondhangen in de 
schoolomgeving. Wie dit wel doet, moet op school 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 ‘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. 
 

5 Dinsdag 17/12: - laatste examendag. Na het examen mogen de leerlingen  
    naar huis; er is geen opvang, noch namiddagstudie. 
     

Woensdag 18/12: - vrijaf voor de leerlingen teneinde de klassenraden te kunnen  
        organiseren; 

      - eventueel inhaalexamens; 
 
Donderdag 19/12: - leerlingencontact voor alle leerlingen van het 1ste tot het 6de 

     jaar: de klassenleraar maakt een afspraak met uw zoon of 
     dochter tussen 13.00 en 16.00 uur; 

                               -17.00 u–20.00 u: rapport  en oudercontact: zie aparte brief. 
   - eventueel strafstudie. 
 

Vrijdag 20/12:  - 10.00-11.00 u: mogelijkheid voor de leerlingen om de examens   
                             in te kijken en het rapport te bespreken met de vakleerkracht; 

                           - namiddag : vrijaf voor de leerlingen. 
    

Daarna begint de kerstvakantie.  Het tweede trimester start op maandag 06 januari 
2020 om 08.20 uur.   
 

 Wij hopen dat uw dochter/zoon het eerste trimester succesvol beëindigt en wensen u 
een gezellig kerstfeest en een gastvrij 2020. 

 
De directie 
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