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Roeselare, 1 juni 2021 
 
Nieuwsbrief: examenperiode en einde van het schooljaar   
 

Als we in de tijd konden reizen, 

 zouden we je gisteren al bewijzen 

 wat je morgen nog niet wist.  

Dat vroeg of laat,  

alles wat gebeuren gaat  

al lang weer goed gekomen is. 

 
Geachte ouder 
Beste leerling(e) 
 
 
Het was een vreemd schooljaar. Niemand had durven vermoeden dat er een schooljaar als dit zou kunnen bestaan. 
En toch geraken we er samen, samen met ons schoolteam, samen met jullie ouders, samen met onze 
veerkrachtige jongeren... 

 
Met hart en geest deed iedereen wat haalbaar was - met alle beperkingen die erbij kwamen. Maar er werd ook 
heel veel van elkaar verwacht. Net daarom zijn we misschien dankbaarder dan ooit dat we in dit derde trimester 
terug konden proeven van ‘school maken’ in de volle betekenis van het woord. 
 
De leerlingen van het zesde jaar konden hun 50-dagenfeest vieren. De leerlingen van het tweede en het derde 
jaar namen deel aan verbindende activiteiten op hun jaardag. Vorige week konden alle leerlingen met hun 
klasgroep op uitstap. Het deed ons allemaal deugd om de leerlingen zo enthousiast te zien. Ook deze week is er 
nog een mooie afsluiter. De leerlingenraad organiseert op vrijdag 4 juni PicknickPOP. Alle leerlingen krijgen de 
kans om in klasgroep te picknicken bij een streepje muziek en worden getrakteerd op een ijsje. 
 
Na een boeiend en goed gevuld derde trimester, nadert het einde van dit ongewone schooljaar met rasse 
schreden. Traditioneel hoort hier ook een examenperiode bij. In deze nieuwsbrief geven we alle nodige informatie 
mee over de examenorganisatie en een aantal praktische zaken over het trimestereinde: 
 

▪ Examenorganisatie 1ste graad 
▪ Examenorganisatie 2de graad 
▪ Examenorganisatie 3de graad 
▪ Studie tijdens examens 
▪ Afwezig tijdens de examens 
▪ Trimestereinde 
▪ Rapport en oudercontact 
▪ Rapportafhaling voor 1stes t.e.m. 5des en proclamatie voor de 6des  
▪ Vooruitkijken naar volgend schooljaar: studiekeuze 
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Examenorganisatie 1ste graad  
Leerlingen van de 1ste graad starten hun examens op donderdag 17 juni om 8.20 u. met uitzondering van de 
leerlingen van 2GL die op woensdag 16 juni om 8.20 u. al het examen Grieks hebben.  
Er worden elke dag twee examenbeurten voorzien in de voormiddag, telkens van 8.20 u. tot 11.55 u. De lessen 
eindigen op woensdag 16 juni om 11.55 u. 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 donderdag 24 juni om 11.55 u. 
  

Examenorganisatie 2de graad  
Leerlingen van de 2de graad hebben les tot en met dinsdag 15 juni 11.55 u.  Voor leerlingen van 3GLA,  4GLA en 
4LATA eindigt de lesdag op maandag 14 juni om 11.55 u., zodat zij zich kunnen voorbereiden op hun examens 
Grieks/Frans.   
  
Op woensdag 16 juni om 8.20 u. starten alle leerlingen van het derde en het vierde jaar met de examenperiode. 
Er worden elke dag twee examenbeurten voorzien in de voormiddag, telkens van 8.20 u. tot 11.55 u. Leerlingen 
die in de tweede examenbeurt vroeger klaar zijn dan 11.55 u. kunnen indienen vanaf 11.05 u. en naar 
huis vertrekken. Als de tweede beurt een studiebeurt is, mogen de leerlingen om 10.00 u. naar huis vertrekken. 
Indien u wenst dat uw zoon of dochter op school blijft tot 11.55 u., kan u dit aangeven via dit formulier uiterlijk 
tegen 5 juni. 
  
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 en vertrekt na het mondeling examen terug naar huis. 
   

Examenorganisatie 3de graad  
Leerlingen van de 3de graad starten hun examens op woensdag 9 juni 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 woensdag 23 juni om 11.55 u. (tenzij bij mondelinge proeven).  
 

Studie tijdens de examens 
We blijven omwille van de coronamaatregelen sterk aanraden om thuis te studeren. Leerlingen die toch nood 
hebben aan studie op school, schrijven zich in via dit formulier uiterlijk tegen 5 juni. 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. (niet op vrijdag 18 juni). Wie studie volgt, houdt hetzelfde maaltijdregime aan 

als tijdens het schooljaar.   
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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.    
  

Trimestereinde  
Op donderdag 24 juni (vanaf 11.55 u. voor de 1ste en 2de graad), vrijdag 25 juni, maandag  28 juni en dinsdag 29 juni 
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 delibererende klassenraden: 
we bespreken de resultaten en de attitudes van alle leerlingen van onze school. De klassenraad oordeelt dan of 
uw zoon of dochter het jaar met vrucht heeft beëindigd of niet.  
 

Rapport en oudercontact (1stes t.e.m. 5des) 
Op dinsdag 29 juni vanaf 15.00 u. krijgen alle leerlingen toegang tot het rapport via Smartschool. Eens aangemeld 
op Smartschool kiest uw zoon of dochter op de startpagina voor Skore puntenboek. Daarna kan hij/zij het rapport 
aanklikken. Op die manier kunnen ouders en leerlingen al kennisnemen van de resultaten voorafgaand aan 
het digitale oudercontact met de klassenleraar.   
  
Op dinsdag 29 juni vanaf 16.00 u. 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 coronamaatregelen zal dit 
oudercontact digitaal georganiseerd worden. In onze volgende nieuwsbrief geven we u de nodige informatie 
hierover mee.  
 

Rapportafhaling en proclamatie (6des) 

Alle leerlingen van het 1ste t.e.m. het 5de jaar komen een laatste keer naar school op woensdag 30 juni om hun 
jaarrapport af te halen bij de klassenleraar. Voor leerlingen van het 1ste, 2de en 4de jaar formuleert de klassenraad 
ook het definitieve studieadvies voor het volgend schooljaar.  Uw zoon of dochter krijgt dan ook de mogelijkheid 
om  examens in te kijken en feedback te vragen bij de vakleraren. De concrete organisatie voor 30 juni geven we 
mee in een volgende nieuwsbrief. 
 
Voor de leerlingen van het 6de jaar organiseren we op maandag 28 juni een plechtige proclamatie. We wachten 
de nieuwe richtlijnen af en informeren u in een volgende nieuwsbrief over het concrete verloop hiervan. 
 

Vooruitkijken naar volgend schooljaar: studiekeuze 

Alle leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de jaar krijgen deze week een papieren formulier mee om hun 
studiekeuze voor volgend schooljaar te bevestigen. Ook de leerlingen van 5WWIA krijgen een formulier om hun 
keuze voor het wiskundepakket van 8 uur te bevestigen. Leerlingen van het 5de jaar zetten hun studierichting 
verder in het volgende schooljaar. 
 
Om de schoolorganisatie van volgend schooljaar te kunnen voorbereiden, vragen we dat elke leerling dit papieren 
formulier voor het einde van de lessen indient bij de klassenleraar of ten laatste op woensdag 30 juni op het 
secretariaat afgeeft.   
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We wensen elk van onze leerlingen een succesvolle examenperiode toe.  
  
Hartelijke groeten,  
 

Merel Lefevere, Carla Obin, Eva Stael 
directie  
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