Examen 1ste trimester OkAN: 13 – 17 december 2019
Beste ouders, beste voogd
Dit is een brief over de examenperiode.
Regels
1 Als de leerling niet kan komen naar een examen, moet hij altijd een attest van de
dokter of een ander wettelijk document hebben. Het examen moet hij dan op een
andere dag maken.
2 Elke examendag begint om 08.20 uur. Na het examen gaat de leerling meteen naar
huis.
3 Voor het examen spreken komt de leerling op het afgesproken uur naar school. Na
het examen gaat de leerling meteen naar huis.
4 In de namiddag heeft de leerling geen les. Hij is thuis en studeert.

Kalender
Vrijdag 13 december 2019: examen luisteren + examen taalkennis
Maandag 16 december 2019: examens wiskunde + examen lezen en schrijven
Dinsdag 17 december 2019: examens spreken
Woensdag 18 december 2019: De leerling heeft vrij. De leerkrachten hebben klas
senraden.
Donderdag 19 december 2019:
13.00 uur - 16.00 uur: De leerling praat met de leerkracht over de resultaten.
17.00 uur - 20.00 uur: De ouders komen naar school voor het oudercontact.
Iedereen krijgt een afspraak. De ouders vullen het bijgevoegde strookje in.
Vrijdag 20 december 2019:
De leerling komt naar school om de examens in te kijken.
09.00 uur – 09.30 uur: de leerlingen van OkAN blauw
09.30 uur – 10.00 uur: de leerlingen van OkAN indigo
10.00 uur – 10.30 uur: de leerlingen van OkAN violet
10.30 uur – 11.00 uur: de leerlingen van OkAN rood
In de namiddag heeft de leerling vrij. De kerstvakantie begint.
Het tweede trimester start op maandag 06 januari 2019 om 08.20 uur.
Veel succes en een prettige vakantie.
De directie

 Kwaliteitsonderwijs in Berchem, respectvol en gastvrij 

Ondergetekende …………………………………………………………………………… (naam en voornaam)

0 komt wel naar het oudercontact op donderdag 19 december 2019
(De leerkracht schrijft het precieze uur in de agenda van de leerling.)
0 komt niet naar het oudercontact op donderdag 19 december 2019

Handtekening
Naam leerling: …………………………………………………………..klas: …………….

Strookje afgeven aan de klassenleerkracht op donderdag 05 december 2019.

 Kwaliteitsonderwijs in Berchem, respectvol en gastvrij 

