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Regeling kerstexamens en einde 1ste trimester 

 
 

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 11 december 2020: examen spreken 
Maandag 14 december 2020: examen wiskunde + examen lezen en schrijven 

Dinsdag 15 december 2020: examen luisteren + examen taalkennis 
 

Woensdag 16 december 2020: De leerling heeft vrij. De leerkrachten hebben klas-
senraden.  
 

Donderdag 17 december 2020: 
De leerlingen en de ouder/voogd praten over de resultaten. 

Iedereen krijgt een afspraak. De ouders vullen het bijgevoegde strookje in. 
 
Vrijdag 18 december 2020: 

De leerlingen en de ouder/voogd praten over de resultaten. 
Iedereen krijgt een afspraak. De ouders vullen het bijgevoegde strookje in. 

 
In de namiddag heeft de leerling vrij. De kerstvakantie begint. 

 

   Het tweede trimester start op maandag 04 januari 2021 om 08.20 uur.   
 

   Veel succes en een prettige vakantie.  
   De directie 
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Berchem, 02 december 2020 
 

Beste ouders of voogd 

Beste leerling 

 

Wij nodigen jullie uit op het leerling- en oudercontact op donderdag 17 de-

cember 2020 of op vrijdag 18 december 2020 in de Jan Moorkensstraat 

95 in Berchem. 

 

We praten over de resultaten. 

Er zijn geen tolken aanwezig. 

 

Het is belangrijk dat u naar het oudercontact komt.  

 

Vriendelijke groeten                                                  De directeur 

De leerkrachten            F.Bogers 

     

✂--------------------------------------------------------------------------------------

-----    
Ik, …………………………………………………………………. (naam ouder/voogd), kom naar 

het leerling- en oudercontact  

 

O op donderdag 17 december 2020 

O tussen 16.30 uur en 17.00 uur 

O tussen 17.00 uur en 17.30 uur 

O tussen 17.30 uur en 18.00 uur 

O tussen 18.00 uur en 18.30 uur 

O tussen 18.30 uur en 19.00 uur 

 

O op vrijdag 18 december 2020 
O tussen 09.00 uur en 09.30 uur 

O tussen 09.30 uur en 10.00 uur 

O tussen 10.00 uur en 10.30 uur 

O tussen 10.30 uur en 11.00 uur 

 

 Handtekening 
 

Naam leerling: ………………………………………………………………………………… Klas: 

……….…... 
 
De leerling moet volgend strookje afgeven aan de klassenleerkracht voor maandag 7 
december 2020. 

 


