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NIEUWSBRIEF: organisatie van de examenperiode 

Laat ons Licht hamsteren, 
Liefde en sprankeltjes leven, 
Gebaren, woorden, beelden, 

Bewoond met liefde 
Verbondenheid, 

In alle kleuren 

Laat ons Licht hamsteren, 
Niets wat niet van waarde is, 

Maar muziek, schoonheid, 
Dat wat de ziel raakt, 

Het hart voedt, 
En ons weer oplaadt 

Geachte ouder 
Beste leerling(s) 
 
In deze adventsperiode worden we naast het naleven van alle richtlijnen en de aangepaste onderwijsorganisatie 
ook uitgedaagd om ons toch verbonden te voelen met elkaar en de wereld om ons heen. In onze school blijven 
we daarom kiezen voor initiatieven van verbinding, licht en warmte. 
 
De leerlingen van het eerste jaar brachten op de ramen van hun klaslokalen vlammetjes 
aan. Op die manier zetten ze de warmste week letterlijk in de verf. De vlammetjes en 
de verbindende boodschappen zijn ook zichtbaar in de Zuidstraat. De leerlingenraad 
bracht letterlijk licht in onze school. Deze week zorgden ze met lichtjes en 
kerstversiering voor een warme omgeving voor onze leerlingen en ons schoolteam. De 
pastorale werkgroep van onze school voegt op het einde van dit trimester de nodige 
warmte toe met hun actie voor Welzijnszorg.  
 
Ook de klassenleraars en de leerlingenbegeleiders blijven alert en nodigen hun 
leerlingen uit om in gesprek te gaan als het even niet vlot loopt. 

 
Traditioneel wordt het eerste trimester afgesloten met een examenperiode. Omwille van de coronamaatregelen 
zal de organisatie afwijken van andere jaren. Hieronder vindt u de nodige informatie over de examenregeling, 
de examenstudie en afwezigheden tijdens de examenperiode. 
 
 

Examenorganisatie 1ste graad 

Leerlingen van de 1ste graad starten hun examens op dinsdag 8 december om 8.20 u. Er worden elke dag twee 
examenbeurten voorzien in de voormiddag, volgens de schooluren. De lessen op maandag 7 december eindigen 
om 11.55 u. zodat er in de namiddag tijd is om te studeren. Alle examens gaan door in het vertrouwde stamlokaal. 
De klassenleraar zal frequent aanwezig zijn om toezicht te houden, zodat onze leerlingen in alle rust hun examens 
kunnen maken. De examenperiode eindigt op dinsdag 15 december om 11.55 u. 
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We blijven sterk aanraden om thuis te studeren. Leerlingen die toch nood hebben aan studie op school, schrijven 
zich in via dit formulier. Let wel, er wordt bij inschrijving een keuze gemaakt voor eenzelfde studieregime voor 
de hele examenperiode: geen studie, studie tot 15.30 u. of voor studie tot 17.30 u. Je dient ook te vermelden of 
je een warme maaltijd neemt of een eigen lunchpakket meebrengt. Op woensdag bieden we geen warme 
maaltijd aan.  
 
 

Examenorganisatie 2de graad 

Leerlingen van de 2de graad hebben afstandsonderwijs tot en met woensdag 2 december. Op donderdag 3 is er 
afstandsonderwijs in de voormiddag maar contactonderwijs op school in de namiddag. Voor leerlingen van 3GLA 
en 4GLA eindigt de lesdag op donderdag 3 december om 11.55 u., zodat zij zich kunnen voorbereiden voor hun 
examens Grieks.  
 
Op vrijdag 4 december is er in de voormiddag afstandsonderwijs. Voor leerlingen van 3GLA en 4GLA is er examen 
Grieks. Na de middag is er les op school voor alle leerlingen van de tweede graad. 
 
Op maandagmiddag 7 december om 13.00 u. starten alle leerlingen van het derde en het vierde jaar met de 
examenperiode. Omwille van de veiligheidsmaatregelen kunnen wij niet al onze leerlingen in de voormiddag 
naar school laten komen. Dit betekent dat de examens voor de 2de graad van maandag 7 tot vrijdag 11 december 
doorgaan in de namiddag. De eerste examenbeurt start om 13.00 u., zo kan de examenmiddag eindigen om 
16.35 u.. Wij begrijpen dat dit geen evidente maatregel is, maar alleen zo kunnen wij op school de nodige 
afstandsregels bewaren en de leerlingenstromen beperken.  
 
Op maandag 14 en dinsdag 15 december gaan de examens wel door in de voormiddag van 8.20 u. tot 11.55 u. 
De examens eindigen op dinsdag 15 december om 11.55 u. (behalve bij mondelinge proeven). 
 
Leerlingen die in de tweede examenbeurt vroeger klaar zijn dan 16.35 u. of een studiebeurt hebben, kunnen 
indienen vanaf 15.45 u. en naar huis vertrekken (of vanaf 11.05 u. op maandag 14 en dinsdag 15 december).  
 
Bij mondelinge proeven wordt er een tijdsschema opgemaakt en gecommuniceerd door de klassenleraar aan uw 
zoon of dochter. Elke leerling wordt ten vroegste. 30 minuten voor de start van zijn/haar mondeling examen op 
school verwacht.  
 
Omwille van de geldende corona-maatregelen blijven we sterk aanraden om thuis te studeren. Leerlingen die 
toch nood hebben aan studie op school, schrijven zich in via dit formulier.  Let wel, er wordt bij inschrijving een 
keuze gemaakt voor eenzelfde studieregime voor de hele examenperiode: geen studie of studie van 8.10 u. tot 
11.55 u. (met de nodige pauzes). Je vermeldt ook of je een warme maaltijd neemt of een eigen lunchpakket 
meebrengt. Op woensdag bieden we geen warme maaltijd aan.  
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Examenorganisatie 3de graad 

Leerlingen van de 3de graad starten hun examens op donderdag 3 december om 8.20 u. Wie in de tweede 
examenbeurt vroeger klaar is, kan indienen en naar huis vertrekken vanaf 11.05 u. Klasgroepen die maar één 
examenbeurt hebben, kunnen om 10.00 u. naar huis vertrekken. Bij mondelinge proeven wordt er een 
tijdsschema opgemaakt en gecommuniceerd door de klassenleraar aan uw zoon of dochter. Elke leerling wordt 
ten vroegste 30 minuten voor de start van zijn/haar mondeling examen op school verwacht. Na de mondelinge 
examens mag uw zoon/dochter terug naar huis.  De examenperiode eindigt op dinsdag 15 december om 
11.55 u. (tenzij bij mondelinge proeven). 
 
Voor de derde graad wordt er geen examenstudie georganiseerd. Leerlingen die toch nood hebben aan studietijd 
op school kunnen hun vraag richten naar directie.kleinseminarie@sint-michiel.be .  
 
 

Afwezig tijdens de examenperiode 

Is uw zoon of dochter ziek tijdens de examenperiode, dan is er altijd een doktersattest nodig om de afwezigheid 
te wettigen. Leerlingen die tijdens de examenperiode in quarantaine moeten, bezorgen eveneens een geldig 
quarantaineattest.   Indien haalbaar voor de leerling voorzien we inhaalexamens op woensdagvoormiddag 16, 
donderdagvoormiddag 17 en/of vrijdagvoormiddag 18 december. Bij meer dan 2 dagen afwezigheid beslist de 
klassenraad over eventuele inhaalexamens na de kerstvakantie.  
 
 

Trimestereinde 

Alle leerlingen hebben nog schriftelijke/mondelinge examens tot dinsdag 15 december om 11.55 u. 
(uitgezonderd de mondelinge proeven voor enkele klassen 6des in de namiddag).  Op dinsdagnamiddag 15, 
woensdag 16 en donderdag 17 december hebben de leerlingen vrijaf. De school biedt - alleen op schriftelijke 
vraag van ouders - opvang voor leerlingen aan in de studiezaal.  
 
De leerkrachten, opvoeders en directie houden op deze dagen de begeleidende klassenraden: we bespreken de 
resultaten en de attitudes van alle leerlingen van onze school. Bij deze bespreking formuleert de klassenraad een 
algemene beoordeling en geeft waar nodig tips voor een andere studie-aanpak en/of remediëring. De 
klassenleraar communiceert de bespreking van de klassenraad met de leerlingen en de ouders.  
 
Op het einde van dit eerste trimester/semester overhandigt de klassenleraar aan elke leerling een rapport met 
de evaluatie van de lesperiode en de examens. Op het rapport kan ook een mededeling van de klassenraad 
worden uitgeschreven, b.v. een aanbeveling voor de leer- of leefhouding, afspraak met de directie, advies tot 
heroriëntering, contact met het CLB etc.  Op het individuele rapport vind je ook een mededeling van de 
klassenleraar.  Deze notities zijn een positieve bekrachtiging van de geleverde studieprestaties en/of een aanzet 
om er in de volgende periode rekening mee te houden.  
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Op donderdag 17 december vanaf 16.00 u. krijgen alle leerlingen (uitgezonderd de 1stes) toegang tot het rapport 
via Smartschool. Eens aangemeld op Smartschool kiest uw zoon of dochter op de startpagina voor Skore 
puntenboek (de koppeling staat onderaan de navigatiekolom rechts). Daarna kan hij/zij het rapport aanklikken. 
 
Op die manier kunnen ouders en leerlingen al kennisnemen van de resultaten van het eerste trimester/semester, 
voorafgaand aan het digitale oudercontact met de klassenleraar.  
 
Op donderdag 17 december krijgt u als ouder de gelegenheid om de studievordering van uw zoon of dochter te 
bespreken tijdens een oudercontact met de klassenleraar. Omwille van de corona-maatregelen zal dit 
oudercontact digitaal georganiseerd worden. In onze volgende nieuwsbrief geven we u de nodige informatie 
hierover mee. Eveneens zal een contact met de vakleraren zal mogelijk zijn op vrijdag 18 december. 
 
Alle leerlingen komen een laatste keer naar school op vrijdag 18 december om hun rapport af te halen bij de 
klassenleraar. Om het trimester binnen de omstandigheden van COVID19 toch warm en sfeervol af te sluiten, 
organiseert de pastorale werkgroep een actie ten voordele van Welzijnszorg. Voor €1,50 kunnen onze leerlingen 
samen met de klas de vakantie inzetten met een beker warme chocomelk. Alle opbrengsten gaan integraal naar 
Welzijnszorg. De afrekening gebeurt via de schoolrekening. (Wie niet wil deelnemen aan deze actie, meldt dit via 
directie.kleinseminarie@sint-michiel.be). 
 
 
We wensen elk van onze leerlingen een succesvolle examenperiode toe. 
 
Hartelijke groeten, 
 

 

Merel Lefevere, Carla Obin 
directie 
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