Berchem, 23 november 2020
Regeling kerstexamens en einde 1ste trimester
Beste ouders
Hieronder vindt u de nodige informatie voor de laatste weken voor de kerstvakantie.
1 De examenroosters, met de volgorde van de examens, zijn raadpleegbaar in
Smartschool.
2 Afwezigheid tijdens de examenperiode moet steeds gewettigd worden met
een doktersattest of een ander wettelijk document. Niet-afgelegde examens worden in principe ingehaald ofwel voor ofwel na de kerstvakantie.
3 Om de examens coronaveilig te organiseren starten de leerlingen op verschillende uren met het examen op school. Bekijk dit goed op de examenroosters.
Mondelinge momenten kunnen digitaal afgenomen worden; de vakleerkracht
spreekt dit met de leerlingen verder af. Onmiddellijk na het afleggen van het
examen mogen de leerlingen naar huis vertrekken.
4 ’s Namiddags is er studieverlof. Wie graag op school wil studeren, kan daarvoor elke schooldag, behalve vrijdag, terecht in de namiddagstudie van 13.00
tot 15.00 uur. Wil uw zoon of dochter hiervan gebruik maken, laat ons dit dan
weten telefonisch (03 239 17 88) of via mail (info@wilfam.be).
5 Dinsdag 15/12: laatste examendag voor alle leerlingen. In de namiddag is
er geen opvang op school voorzien.
6 Woensdag 16/12: klassenraden voor de leerkrachten. De leerlingen hebben
vrijaf, tenzij ze een inhaalexamen moeten afleggen. Die dag is er ook nablijfen strafstudie voorzien.
7 Donderdag 17/12: leerlingencontact: de klassenleraar maakt daarvoor de
nodige afspraken met de leerlingen van zijn of haar klas. De leerlingen krijgen
dan hun rapport mee naar huis.
8 Donderdagavond 17/12 of vrijdag 18/12: digitaal of telefonisch oudercontact. De titularis neemt via Smartschool contact met u op om hiervoor een
afspraak te maken. De leerlingen zijn vrij op vrijdag 18/12.
Daarna begint de kerstvakantie. Het 2de trimester start op maandag 04 januari
2021.
Hou het veilig en gezond, Franck Bogers, directeur.
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