Geachte ouders van de leerlingen van de 3de graad tso.
Intussen is het 1ste trimester al een heel eind gevorderd en staan de proefwerken voor de deur.
Als bijlage vindt u het proefwerkenrooster van uw zoon/dochter. Daarop kunt u ook gemakkelijk
aflezen tot wanneer de normale dagorde loopt. Tijdens de proefwerkenperiode zijn er in de
voormiddag 2 proefwerken op school voorzien.
LET OP : voor de derde graad tso starten de proefwerken om 9 uur en duren ze tot 12.30 uur.
Iedereen van de derde graad tso moet dus bij schriftelijke proefwerken zeker tegen 08.55 uur
op school zijn.
’s Namiddags zijn de leerlingen vrij om thuis de proefwerken van de volgende dag voor te bereiden.
Door de coronamaatregelen kan er ’s namiddags op school geen studie voorzien worden.
Het is heel belangrijk dat er in de 2 weken voor de proefwerken en tijdens de proefwerkenperiode
zelf voldoende tijd uitgetrokken wordt om de proefwerken serieus voor te bereiden. In de agenda
wordt er – in samenspraak met de klastitularis – een studieplan opgesteld. Zie er a.u.b. ook op toe
dat uw zoon/dochter dit studieplan opvolgt. Het zou dus wel kunnen gebeuren dat in de volgende
weken een aantal bijkomende activiteiten zoals tv-kijken, computer e.d. moeten plaatsmaken voor
wat extra studiewerk.
Hou er rekening mee dat IEDERE afwezigheid tijdens de proefwerken met een doktersbriefje
moet gewettigd 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.
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De toetsen eindigen op dinsdag 15 december om 11.55 uur voor 3de graad tso.
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
08.30 en 11.30 uur. Dan worden er leerlingengesprekken met de titularis of een vakleerkracht
gevoerd. Het concrete tijdstuip 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 je kan 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 moet in de agenda geplakt worden.
Wij hopen op positieve studieresultaten voor uw zoon/dochter en groeten u vriendelijk.
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)
________________________
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