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NIEUWSBRIEF: organisatie van de examenperiode 1ste en 2de graad 

Roeselare, 16 maart 2021 

Het kan geen kwaad  
ervan overtuigd te zijn  
dat we goed bezig zijn.  

Toch daagt het uit te geloven  
dat het altijd beter kan.  

Geloven in de kracht van verandering.  
Out of the box durven denken.  

De traditie waarderen zonder stagneren.  
De moed hebben te hervormen.  

Het experiment niet weren.  
Angst voor het onbekende  

overwinnen mondt vaak  
uit in de verrassende vreugde  

van een nieuw begin. 

Geachte ouder 
Beste leerling(e) 
 
In deze vastenperiode proberen we verder in te zetten op verbinding, inspiratie en ontspanning. Verschillende 
collega’s gaan aan de slag om leerlingen, met respect voor de veiligheidsmaatregelen, samen te brengen. Over 
de middag samen dansen, schaken, lezen, kaarten, kubben, versterkt voor onze leerlingen de samenhorigheid 
en geeft hen energie. Ook de klassenleraars en de leerlingenbegeleiders blijven alert en nodigen hun leerlingen 
uit om in gesprek te gaan als het even niet vlot loopt. Vanuit ons motto SAMEN.LEREN.GROEIEN willen we een 
luisterend oor zijn voor elkaar. 

 

In normale tijden steunt onze school Broederlijk Delen met een solidariteitsweek op school. Helaas kunnen we 
dit nu niet veilig organiseren. Wie Broederlijk Delen wil steunen, kan dit door ten laatste op 31 maart het woord 
‘delen’ naar 4666 te sturen en zo één euro aan Broederlijk Delen te doneren. Via smartschool zullen we deze 
campagne ook bekend maken aan onze leerlingen.  

 
 
Traditioneel wordt het tweede trimester afgesloten met een examenperiode voor de eerste en de tweede graad. 
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 woensdag 24 maart om 8.20 u. Elke dag zijn er twee 
examenbeurten voorzien in de voormiddag, volgens de schooluren. De lessen eindigen op dinsdag 23 maart 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 
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kunnen maken. De examenperiode eindigt op woensdag 31 maart om 11.55 u. De leerlingen zijn vrij op 
donderdag 1 april. 
 
We blijven sterk aanraden om thuis te studeren. Leerlingen die toch nood hebben aan studie op school, schrijven 
zich in voor vrijdagmiddag 19 maart via dit formulier. Er wordt bij inschrijving een keuze gemaakt voor eenzelfde 
studieregime voor de hele examenperiode: geen studie, studie tot 15.20 u. of voor studie tot 17.30 u. Je volgt ‘s 
middags je normale maaltijdregime. Op woensdag wordt er geen warme maaltijd aangeboden. Je kan ook 
aanvinken of je zoon of dochter een vieruurtje wenst. 
 

Examenorganisatie 2de graad 

Op donderdag 25 maart om 8.20 u. starten de examens in de 2de graad.  De leerlingen van de 2de graad hebben 
les op school tot woensdagmiddag 24 maart. Leerlingen van 3GLA en 4GLA hebben examen Grieks op 
woensdagochtend van 8.20 u. tot 10.00 u. Deze leerlingen studeren thuis op dinsdagnamiddag en hebben 
woensdagmorgen nog 2 uur les na hun examen. 
 
De examenperiode eindigt op woensdag 31 maart om 11:55 u., met uitzondering van leerlingen die na de middag 
nog een mondeling examen afleggen. De leerlingen zijn vrij op donderdag 1 april. 
 
Leerlingen die in de tweede examenbeurt vroeger klaar zijn dan 11.55 u. kunnen indienen vanaf 11.05 u. en naar 
huis vertrekken. Leerlingen met een studiebeurt na de korte pauze, mogen naar huis vertrekken. Leerlingen die 
intekenen voor studie op school, blijven in het examenlokaal tot 11.55 u.  Ouders die wensen dat hun zoon of 
dochter in het examenlokaal blijft tot 11:55 u., geven dit aan via dit formulier. 
 
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. De leerlingen blijven na het afleggen van hun mondelinge examen niet hangen in de 
gangen maar begeven zich ofwel naar de studie ofwel naar huis. Wie zich niet houdt aan de afspraken, kan 
een examen ontzegd worden. 
 
We blijven sterk aanraden om thuis te studeren. Leerlingen die toch nood hebben aan studie op school, schrijven 
zich in voor vrijdagmiddag 19 maart via dit formulier. Er wordt bij inschrijving een keuze gemaakt voor eenzelfde 
studieregime voor de hele examenperiode: geen studie, studie tot 15.20 u. of voor studie tot 17.30 u. Je volgt ‘s 
middags je normale maaltijdregime. Op woensdag wordt er geen warme maaltijd voorzien. Je kan ook aanvinken 
of je zoon of dochter een vieruurtje wenst. 
 

Afwezig tijdens de examenperiode 

Is uw zoon of dochter afwezig 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 
donderdagvoormiddag 1 april. Bij meer dan 2 dagen afwezigheid beslist de klassenraad over eventuele 
inhaalexamens na de paasvakantie.  
 
 
 
 

http://ttp/www.sint-michiel.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FsNaLGYbokymsw5UoGqj1R-ZYYQ_ml9FsHB5bNCdGkpUMVdXVFNQVzRNT1Q4SzA2SjRJVzc5NldINC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FsNaLGYbokymsw5UoGqj1R-ZYYQ_ml9FsHB5bNCdGkpUMVdXVFNQVzRNT1Q4SzA2SjRJVzc5NldINC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FsNaLGYbokymsw5UoGqj1R-ZYYQ_ml9FsHB5bNCdGkpUMVdXVFNQVzRNT1Q4SzA2SjRJVzc5NldINC4u


 

vzw Scholengroep Sint-Michiel, Kattenstraat 33, 8800 Roeselare   ondernemingsnummer 0472 817 986           www.sint-michiel.be 
 
                                 3 

Rapportafhaling 

Alle leerlingen komen op vrijdag 2 april naar school om hun rapport af te halen en te bespreken bij de 
klassenleraar. Tijdens dit contact is ook een bezinningsmoment voorzien rond Goede Vrijdag. De leerlingen van 
de eerste graad worden om 14.00 u. verwacht in hun stamklas. De leerlingen van de tweede graad worden om 
15.30 u. verwacht in hun stamklas. 
 

Start derde trimester 

Met het volledige team kijken we er naar uit om vanaf maandag 19 april opnieuw al onze leerlingen op school te 
hebben. Meer info vindt u in een volgende nieuwsbrief. 
 
We hopen om vanaf zondag 25 april kandidaat-leerlingen met hun ouders op school te kunnen ontvangen 
om het leren en leven in het Klein Seminarie, ons college te ontdekken. Dankjewel om ook jullie kennissen, 
vrienden en familie uit te nodigen om een kijkje te nemen op onze website of sociale media om zo onze 
school te leren kennen. 
 
We wensen elk van onze leerlingen een succesvolle examenperiode toe. 
 
Hartelijke groeten 
 

 

Merel Lefevere, Carla Obin, Eva Stael 
directie 
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