Aan de ouders van de leerlingen van 1A – 2A
Intussen is het 1ste trimester al een heel eind gevorderd en staan de proefwerken voor de deur.
Op het bijgevoegde blad vindt u het proefwerkenrooster van uw zoon/dochter. Daarop kunt u ook
gemakkelijk aflezen tot wanneer de lessen lopen.
Tijdens de proefwerkenperiode is de dagindeling niet dezelfde als bij een gewone schooldag.
Per dag staan er 2 proefwerken op het programma, beiden in de voormiddag. De leerlingen blijven
op school tot 11.55 uur. Door de strenge coronamaatregelen kunnen we in de namiddag geen
studie of sport voorzien. We rekenen er dus op dat de leerlingen ’s namiddags degelijk de
proefwerken van de volgende dag thuis voorbereiden.
Enkel wie echt thuis niet kan studeren, kan op school blijven. Daarvoor moet er een toelating aan de
directie gevraagd worden. Dat kan via een mail naar info@vtimenen.be of telefonisch op
056/51.12.63
Momenteel worden de leerlingen van het eerste jaar door de titularis op de proefwerken voorbereid.
Ze stellen een studieplan op en krijgen de leerstofoverzichten mee. Ook de leerlingen van het
tweede jaar worden door de titularis voorbereid. Zij moeten echter het studieplan al wat zelfstandiger
opstellen. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de proefwerken thuis goed voorbereid worden.
Houd er rekening mee dat IEDERE afwezigheid tijdens de proefwerken met een doktersbriefje
gewettigd moet worden.

zie keerzijde

Vergeet niet om via de klaslink een digitale afspraak
te maken om een gesprek met de klastitularis te
kunnen voeren.
Deze link wordt via Smartschool doorgestuurd.

De proefwerken eindigen op dinsdag 15 december om 11.55 uur.
Op woensdag 16 en donderdag 17 december zijn de leerlingen vrij. Dan bespreken de
leerkrachten in verschillende klassenraden de resultaten.
Tijdens die twee dagen kan er op school opvang voor de leerlingen voorzien worden. De ouders
dienen dat echter voor het begin van de proefwerken schriftelijk aan te vragen.
Op vrijdag 18 december worden de leerlingen in de voormiddag op school verwacht tussen
09.00 en 11.30 uur. Dan worden er leerlingengesprekken met de titularis of een vakleerkracht
gevoerd. Het concrete tijdstip dat de leerling op school verwacht wordt, wordt door de titularis
meegedeeld. Deze voormiddag is een VERPLICHTE schooldag.
’s Namiddags zijn er dan DIGITALE oudercontacten met bespreking van de rapporten. Iedere
ouder zal via smartschool een link doorgestuurd krijgen waarop u kunt vastleggen wanneer u het
digitaal contact wenst. We voorzien een kwartier per leerling.
Mogen wij vriendelijk vragen om het ingevulde document weer mee te geven met uw zoon/dochter.
Het proefwerkenrooster wordt in het agenda gekleefd.
Wij hopen op een grote inzet in deze belangrijke periode.
Vriendelijke groet
F. Bevernage / I. Delaere
Directie

Naam leerling

: _____________________________

Klas : ____________

Schikkingen laatste dagen 1ste trimester
Ondergetekende, ouder of verantwoordelijke van ________________________________________
uit klas ___________ verklaart op de hoogte te zijn van de schikkingen van de laatste dagen van
het 1ste trimester.
Ik maak ook een digitale afspraak voor het digitaal oudercontact van vrijdag 18 december via de
klaslink die ik via smartschool doorgestuurd krijg.
Handtekening ouders (of verantwoordelijke)
________________________

