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Fraaltje 
 
‘Wat?’ zei de baron.  
‘Meneer?’ zei de tuinman.  
‘Gaston! Mijn rododendron!’  
‘Ik heb hem gesnoeid meneer’. De tuinman grinnikte vertederd.  
‘Maar Gaston!’  
‘Meneer?’  
‘Die vorm! Je hebt er een hartje van gemaakt! Jij dekselse rakker.’  
‘Dat is omdat ik verliefd ben, meneer. Vindt u het niet goed?’  
‘Toch wel’, zei de baron. ‘Toch wel. Lelijk is het zeker niet, maar… voor wie heb je het  
eigenlijk te pakken, Gaston?’ 
Gaston bloosde. ‘Voor Fientje meneer.’  
‘Dat is vervelend’, zei de baron.  
‘Meneer?’  
‘Het zit namelijk zo. Ik ben ook verliefd op Fientje.’  
‘Maar Fientje is toch verliefd op mij, hoor’, wist de tuinman.  
‘Helemaal niet’, protesteerde de baron. ‘Fientje is helemaal gek op mij.’  
 
‘Op mij’, zei de tuinman.  
‘Op mij’, zei de baron.  
 
‘Opzij’, zei Fientje, en ze fietste voorbij. Ze zat op het eerste stoeltje van een paarse  
tandem. Op het tweede stoeltje zat Doris de stalknecht, en hij blonk als een kerstbal op een 
fiets.  
 
‘Opzij’, kweelde Doris. ‘Opzij voor het verliefde stelletje op de paarse tandem. Fientje, wat 
heb je een mooie rug. Ik denk dat ik er een gedicht over ga schrijven. Kijk, een rododendron 
in de vorm van een hartje.’  
 
De tuinman keerde zich naar de baron.  
‘Vindt u het goed als ik de rododendron verwijder, meneer?’  
‘Goed idee, Gaston. Hij staat daar lelijk in de weg.’  
  

Terug naar inhoudstafel 

Frietjes eten met 3STWC … Beloning van de fluoactie! 



 

 

Directeur aan het woord 
Op onze school lopen oud en jong voortdurend door elkaar. En dat is zeker het geval tijdens de 

oud-leerlingendag. Op 18 november organiseerden we die voor het eerst in ons nieuwe gebouw 

en dat was voor alle aanwezigen uiteraard een belevenis! Na het aperitief kregen onze oud-

leerlingen een rondleiding. Ze kwamen in een voor hen totaal nieuwe wereld terecht …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan was het tijd om aan tafel te gaan. Onze jubilarissen 

mochten aan één van de sterrentafels plaatsnemen. Er  

waren tafels met oud-leerlingen die 50, 60 en zelfs 65 jaar 

geleden afstudeerden!  

 

Wat vind je trouwens van deze jubilarissen, nog eens  

opnieuw achter de schoolbanken in onze retro-

geschiedenisklas! Ze voelden zich nog net als toen!  

Terug naar inhoudstafel 



 

 

 

Maar intussen is december aangebroken! Benieuwd welke klassen braaf 

genoeg waren om de Sint op bezoek te krijgen! En hebben ook onze  

leerkrachten en secretariaatsmedewerkers hun schoen klaargezet?? 

De komst van de Sint betekent voor velen op school echter ook dat de 

examens er aankomen en dat onze leerlingen uitgedaagd worden om te 

laten zien wat ze tijdens dit eerste trimester allemaal hebben bijgeleerd. Ze 

kijken er ongetwijfeld al naar uit! :-) 

 

Ik wil in deze FlaSJI graag ook al even voortuitblikken … Vorig schooljaar namen we een jaartje 

pauze omwille het afscheid van ons oude schoolgebouw, maar op zaterdagavond 3 februari 2018 

is het weer zover: 

 

 

 

 

 

 

“Bibber” is dé avond waarop we onze leerlingen de kans geven om hun verborgen talenten te  

tonen binnen de domeinen woord, dans, beeld en muziek. Onze bezoekers krijgen de kans een 

artistieke wandeling door de school te maken en voortdurend andere leerlingen aan het werk te 

zien. Een unieke belevenis! Meer nieuws volgt, maar houd de datum alvast vrij. 

Ik kijk er al naar naar uit! 

 

Lieve Blommaerts  

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onze leerlingen op hun best ... 



 

 

De meest recente versie van de kalender vind je op de site. Terug naar inhoudstafel 

December 2017 
vr 1. dec  Start sperperiode taken en toetsen voor 2E, F, G, H, I 

   Rapport 2 voor tweede graad aso en tso 

  10:00 – 12:00 Workshop ergonomie voor 6VZA 

 Stage 5VZ - Orde 4VVA 

ma 4. dec  Medisch schooltoezicht 1D 

   Start sperperiode taken en toetsen voor 1E, F, G, H, I, J, K, L 

di 5. dec  Rapport 2 voor eerste graad A-stroom 

  07:30 – 15:30 6VZB helpt Sinterklaas in onze basisschool 

wo 6. dec 07:00 – 13:00 6VZA helpt Sinterklaas in de Sint-Joannaschool 

do 7. dec    

vr 8. dec  Start sperperiode taken en toetsen voor 6VZ, 7KZ en 7TBZ/Z 

Stage 5VZ - Orde 4VVB 

ma 11. dec  Stagerapport 7.1 

   Rapport 2 voor 7KZ en 7TBZ/Z 

   Rapport 2 voor 6VZ 

  12:30 – 15:30 4VV bezoekt het Fort van Breendonk 

wo 13. dec    

do 14. dec    

vr 15. dec 13:00 – 15:30 project Kerst voor 3VV en 4VV 

Stage 5VZ - Orde 2C 

ma 18. dec 08:30 – 16:00 project Kerst voor 3VV en 4VV 

di 19. dec  Administratieve vrije dag voor alle leerlingen (uitgezonderd 5VZ) 

wo 20. dec    

   Administratieve vrije dag voor alle leerlingen (uitgezonderd 5VZ) 

  09:30 – 12:00 Strafstudie 

do 21. dec  Trimesterrapport 1 voor alle leerlingen behalve voor 5VZ 

  12:45 – 13:45 Kerstviering 

  13:45 – 14:30 Rapport inkijken 

  15:00 – 19:00 Oudercontact voor alle leerlingen behalve 5VZ 

vr 22. dec  Leerlingencontacten - inkijken examens 

Examenroosters en examentips: raadpleeg Schoolonline 

Je én je ouders kregen al een mail met je examenrooster, maar je kan je examenreeks ook  
vinden op Schoolonline, zowel in het infohoekje als in je digitale agenda. Leerlingen van de  
eerste graad die maar één examenbeurt hebben, verwachten we tegen 10.05 u. op school. Ook 
ouders kunnen het examenrooster inkijken in het infohoekje op Schoolonline.  
 
Voel je de examenkoorts al stijgen en ben je op zoek naar wat tips of ondersteuning om deze 
stressvolle periode door te komen? In hetzelfde infohoekje vind je heel wat examentips en ook  
een presentatie die we gebruikten tijdens de infoavond over examens voor de 1ste jaren. 
 
Veel succes, goede moed en oneindige studie-ijver! 

http://www.sji-borsbeek.be/index.php/?option=com_content&view=article&id=18TARGET=%22_blank%22


 

 

Donderdag 21 december - planning 
 
Voormiddag 

 
We verwachten alle leerlingen op school van 12.45 u. tot 14.30 u. 
Programma 
 
12.45. Leerlingen verzamelen bij hun klassenleraars in onderstaand lokaal. 
   
12.50 u. Leerlingen gaan samen met hun klassenleraars naar de polyvalente zaal 

 
13.00 u.        Kerstviering 
      Aansluitend gaan de leerlingen met hun klassenleraars terug naar het klaslokaal       

     om de rapporten in te kijken. 
       
14.30 u.     Einde schooldag 
 
Lokalen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oudercontact met klassenleraars tussen 15.00 en 19.00 u. 
 
We rekenen erop dat ouders het rapport van hun zoon of dochter afhalen tijdens het  
oudercontact, zodat de klassenleraars het rapport ook met hen kunnen bespreken.  
We geven in de voormiddag geen rapporten mee aan onze leerlingen.  
 
Als ze dat wensen, kunnen ouders tijdens dit oudercontact  aan het onthaal ook een afspraak 
maken voor een oudercontact met een vakleerkracht. 
 
 
 
 

Vrijdag 22 december - leerlingencontacten 
 
Leerlingencontact met vakleerkrachten - inkijken examens 
 
Als je een examentekort behaalde, raden we je aan het examen in te kijken. Als je vakleerkracht 
dat vermeldt op je rapport, is het inkijken verplicht. 
Als je geslaagd bent voor je examens, maar je wil je één of meerdere examens toch eens  
inkijken, ben je uiteraard ook welkom. Je vindt het programma van jouw klas op Schoolonline in 
je agenda. We vragen om dat programma te respecteren.  
 
Leerlingen die geen examens afgelegd hebben, zijn vrij. 

1C  214 2C  110 3ECO 205 4ECO 306 5ECO-MT 206 6ECO-MT 008 

1D  102 2D  114 3HW 205 4HW 306 5GWW  117 6GWW 305 

1E  113 2E  308 3STWA 009 4STWA 116 5HW  206 6HW 008 

1F  310 2F  106 3STWB 309 4STWB 204 5MT-WET 206 6MT-WET 008 

1G  301 2G 211 3STWC 303 4STWC 302 5STWA 304 6STWA 104 

1H  004 2H 311 3VVA 001 4VVA 108 5STWB 203 6STWB 115 

1I  105 2I  006 3VVB 101 4VVB 002     6VZA 122 

1J   003     3WET 007 4WET 306     6VZB 201 

1K  307                 7KZ 118 

1L  005                 7TBZ/Z  111 



 

 

Interview EARS 

Onlangs was het op onze school “Dag van de Ears”. SJI-reporter Naomi Izabela (2C) wist 2 
Ears, Elien en Nadja uit het 4

de
 jaar, te strikken voor een interview. 

 

Moet je ervoor ‘leren’ om een ‘EAR’ te worden?  
 
The EARS volgen elk jaar enkele workshops. Er is ook een leerlingbegeleider die ons vertelt hoe 
we andere leerlingen kunnen helpen en die een aantal belangrijke zaken met ons overloopt. We 
leren bv. hoe we onze lichaamshouding kunnen aanpassen.  
Je moet er vooral voor openstaan om nieuwe dingen te leren. In het begin heb je niet zoveel  
ervaring,  maar na een tijdje gaat het beter en beter door ermee bezig te zijn. Je leert ook van de 
andere EARS. Je leert eigenlijk de hele tijd door.  
 

Wat is het doel van de EARS?  
 
Andere leerlingen helpen! Ervoor  
zorgen dat zij zich goed voelen op 
school. En we zijn er heel speciaal 
ook voor alle eerstejaars. We  
proberen hen te ondersteunen, zodat 
ze zich op school snel op hun gemak 
voelen. 
 

Waarom zijn jullie speciaal met de 
eerstejaars bezig?  
 
Zij zijn nieuw op onze school en gaan 
ook voor het eerst naar de  
middelbare school, ze moeten  
opnieuw vrienden maken, enz. Ze 
kunnen dus wel wat extra begeleiding 
gebruiken. We zijn daarom allemaal meter of peter van een klasje van het eerste jaar.  
We zijn er ook voor de 6

de
-jaars, 5

de
-jaars, … we zijn er voor iedereen. Dus als er iemand met 

ons wil komen babbelen, kan dat altijd.  
 

Vinden jullie het tot nu al leuk om een EARS te zijn? 
 
Ja, natuurlijk. Het neemt veel tijd in beslag, maar het is het wel waard. Je krijgt er ook veel voor 
terug. 
 

Hoeveel jaar bestaat de EARS?  
 
Al heel lang !  [Ze wisten het niet juist. :-)] 
 

Hebben jullie al verbetering gezien als EARS ? 
 

De EARS zijn klein begonnen. Vroeger waren ze ook nog geen peters en meters van de 1
ste

-

jaars. De groep is met de jaren groter en groter geworden. Nu zijn we met 22 en ze proberen dat 

aantal te behouden. De leerkrachten merken ook dat er elk jaar meer en meer gesprekken  

worden gehouden. Dus we worden populairder. :-) 

 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

 Terug naar inhoudstafel 

Familienieuws 

 
Geboortes 

18/07/2017 Pippa Van Berckelaer, kleindochter van Dis Van Berckelaer, 
   oud-directeur en Daisy Hendrickx, kleuterleidster  SJI 
30/10/2017 Billie Van den Bussche , dochtertje van Tinneke Gysels,  
   collega 
2/11/2017  Liv en Rune Peeters, kleindochter en kleinzoon van Ines  
   Dupont, adjunct-directeur 
 

Overlijdens 

18/10/2017 Mevrouw Fatima El Ballouti (geboren 1955), oma van  
   Younes El Khalkhali, 3WET en Ayoub Ettarrahi, 3WET 
31/10/2017 De heer Ludo Pauwels (geboren 02/03/1959), nonkel van  
   Soraya Van Camp, 2C 
02/11/2017 De heer Marc Hermans (geboren 06/06/1945), grootvader  
   van Sydney Hendrickx, 2E 
22/11/2017 Mevrouw Louisa Van de Wiele, (geboren 04/02/1927)  
   overgrootmoeder  van Rosalie Pauwels, 1E 
 

Fietsplaatjes 
 
 

Kijk nu toch eens wat een vrolijke, kleurige fiets we in de fietsenstalling vonden op een sombere ,  
regenachtige novemberdag. 
 
De eigenaar van deze fiets mag zich aanmelden op het  
kantoor van mevrouw Blommaerts, er ligt een mooie attentie klaar. 
 
 

Wil je ook een fietsplaatje? 
 
Dit geldt voor  iedereen die naar onze school gaat. 
Je kan ermee tonen dat dit echt wel jouw school is 
en elke maand maak je kans op een leuke prijs.  
Al wat je moet doen is checken of je fiets in de 
FlaSJI staat. 
 
Je kan een plaatje afhalen op het onthaal, met 
handige bandjes erbij om het te bevestigen.  
Geen verplichting, wel warm aanbevolen. 
 



 

 

Project Doodgewoon  
 

Na de herfstvakantie was het weer tijd voor het  
project DOODgewoon. Met de leerlingen van 6VZ 
werkten we een hele week rond rouwen en verdriet.  
 
 

Een verslag van Luna Delhaye uit 6VZB 
 
"De eerste dag kregen we uitleg over hoe de week 
zou verlopen. We hadden niet verwacht dat deze dag meteen al zo zwaar zou worden tot we 
na de pauze een aflevering bekeken van het programma Radio Gaga over een rouwkamp. Veel 

verhalen waren zo herkenbaar dat er al snel traantjes vloeiden.   
's Namiddags was er tijd om de activiteiten en de slotviering met 
koffietafel voor te bereiden.  
De volgende dag gingen we naar het crematorium en Het 
Schoonselhof, waar we eerst een rondleiding kregen. Toen we bij 
de crematieovens stonden, kwamen beelden van mijn oma terug. 
Ik was tijdens haar crematie aanwezig. Het was een moeilijk  
moment, maar tegelijk zeer interessant. Nadien hielden we een 
zoektocht op het Schoonselhof waarbij we verschillende vragen 
moesten beantwoorden.   
Woensdag was de zwaarste dag van de week. In de eigen klas 
hebben we gepraat over ons verlies en ons verdriet. Geen enkele 
leerling bleef onberoerd, maar het gevoel van samenhorigheid 
was heel groot. 
Dondervoormiddag kregen we les over verdriet, verlies en pijn. 
We kregen ook begrafenissen te zien uit andere culturen. Soms 
was het onbegrijpelijk wat sommige culturen doen bij een  
overlijden.  
Vrijdag kwam er iemand over palliatieve zorg spreken. Het was 
interessant, maar het duurde wel wat lang. In de namiddag was 
het tijd voor de slotviering met een koffietafel. We hebben  
stilgestaan bij onze ervaringen van deze week met mooie teksten 
en rustige liedjes.  

 
Dit project was heel leerrijk. Het maakte de band in de klas sterker. We beseffen nu veel beter 

dat iedereen verdriet heeft of verlies meemaakt, 

maar ook hoe je ermee kan omgaan." 



 

 

Soepmenu december 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Winnaars fluoactie 
 
Beste leerlingen 
 
Op maandag 6/11 lieten heel wat klassen zich van hun 
felste kant zien tijdens de aftrap van de fluoactie.  We 
houden ons natuurlijk aan ons woord en kozen per graad 
de klas die het meest schitterde. 
Voor de eerste graad was dat 1F, voor de tweede graad  
3 STW en voor de derde graad 6GWW.  Zij mochten  
aanschuiven aan tafel voor lekkere frietjes met curryworst! 
 
Proficiat ook aan alle andere klassen die onze school mee lieten schitteren!! 
Doe zo voort en wie weet worden jullie de volgende keer beloond ... 
 

      Het Verkeersteam 

Terug naar inhoudstafel 

Vr 1/12 Julienneroomsoep  

  

Ma 4/12 Kervelsoep Ma 11/12 Groentesoep met  
                balletjes 

Di 5/12 Seldersoep met balletjes Di 12/12  Wortelroom  

Do 7/12 Pompoensoep Do 14/12 Tomatensoep 

Vr 8/12 Tomatenbouillon Vr 15/12 Curryspinaziesoep 

  



 

 

Hoe zou het zijn met Kristin Haverals? 
Een oud-leerling aan het woord 
 
 
Kristin Haverals trok al in 2003 de poorten van het SJI achter zich dicht. Twee bachelor-
diploma’s en bakken werkervaring later werd ze in november mama van haar eerste zoontje,  
Mathis. Hoe het Kristin de voorbije veertien jaar is vergaan, leest u hieronder. 
 
Kristin, welke richting volgde je op het SJI? 
Ik heb zes jaar aso gevolgd op het SJI. In het derde jaar 
koos ik voor Economie en in 2003 studeerde ik af in de 
richting Economie-moderne talen. 
 
Welke richting ging je uit na je SJI-tijd? 
Eerst studeerde ik drie jaar voor kleuterleidster aan de  
Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Toen ik  
afstudeerde en besefte dat ik enkel aan de slag kon in  
korte interimopdrachten in het onderwijs, besloot ik nog 
iets anders te gaan studeren. Drie jaar later had ik dan ook 
een diploma accountancy-fiscaliteit in handen. Het laatste 
jaar heb ik wel gehaald in avondschool, omdat ik toen al in 
een boekhoudkantoor werkte. 
 
Ben je dat blijven doen? 
Inderdaad. In 2008 kon ik aan de slag als boekhouder bij 
het Antwerpse Fiducia, een groot accountantkantoor in het 
centrum van Antwerpen, waar mijn vader destijds directeur 
was. Hij is ondertussen met pensioen en het bedrijf zelf is 
overgenomen en geherstructureerd, maar ik werk er nog 
steeds. 
 
Heeft je opleiding op onze school je op de één of andere manier geholpen in je verdere le-
ven? 
De lessen economie van mevr. Mennes waren sowieso een goede voorbereiding op mijn  
opleiding accoutancy-fiscaliteit. 
 
Wat is je echt bijgebleven van je tijd op onze school? 
Het belangrijkste is dat ik helemaal ben opengebloeid in het SJI. Ik kwam van de lagere school 
van Pulhof in Berchem en voelde mij daar helemaal niet thuis. Vooral mijn vier laatste jaren in het 
SJI, toen we in de richting economie maar met een tiental leerlingen zaten, zullen mij altijd  
bijblijven!  Waar ik ook heel veel plezier aan heb beleefd, zijn de podiumprojecten die we met het 
schoolorkest van mevr. Anthonis hebben gerealiseerd. 
 
En welke leerkrachten draag je nog steeds een warm hart toe? 
Vooral mevr. Anthonis zal me altijd bijblijven door het grote enthousiasme waarmee ze concertjes 
voor ons organiseerde. Ook mevr. Pareijn van LO blijft me bij als een heel enthousiaste,  
grappige leerkracht. Verder draag ik ook mevr. Roothooft van wiskunde nog een warm hart toe, 
omdat zij mij altijd goed opving met mijn wiskundeproblemen en rekening hield met mijn  
dyscalculie. Tot slot zal ik ook mijn leerkrachten geschiedenis, dhr. Verstappen en mevr.  
Marchand nooit vergeten, omdat ze zo boeiend konden vertellen. 
 
 
 



 

 

 
INSCHRIJVINGEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE 
 

De vorige schooljaren merkten we dat een aantal leerlingen van andere scholen tijdens de  
kerstvakantie nog van studierichting wilden veranderen en dus op zoek waren naar informatie. 
Ook dit jaar kan je bij ons terecht tijdens de vakantie. 
  
De school is geopend voor info en inschrijvingen op zaterdag 6 januari van 9 tot 13 u. We 
schrijven nog geen leerlingen in die volgend schooljaar naar onze school willen komen. 

Uitwisseling met het Don Bosco College  
uit Sint-Lambrechts-Woluwe 
 
Dit schooljaar hebben alle leerlingen van het vierde jaar aso en tso een Franstalige  
correspondent. Nadat zee brieven uitwisselden, was het eindelijk zover: op vrijdag 24  
november brachten de leerlingen van het Don Bosco College een bezoek aan onze school.  
We deden verschillende activiteiten waarbij het accent lag op kennismaking en  
communicatie. Onze leerlingen toonden hun bezoekers ook hun favoriete plekjes in Antwerpen.  
Deze dag verliep grotendeels in het Nederlands. Het was tof om te zien hoe onze leerlingen hun 
correspondent hielpen wanneer hij of zij het even niet meer gezegd kreeg.  
Tijdens de winter zullen we elkaar zeker opnieuw schrijven en eind april is het dan onze beurt om 
een bezoekje te brengen aan het Don Bosco College  en Brussel. Dan zal de dag volledig in het 
Frans doorgaan! 



 

 

Veilig in het verkeer!? 
  
Onze fluoactie loopt volop en we kunnen niet genoeg benadruk-
ken hoe belangrijk het is dat je zichtbaar bent in het verkeer. Zorg 
ervoor dat je lichten werken en draag fluo! 
  
Maar daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat je zelf veilig 
rijdt! We kregen signalen vanuit de gemeente Borsbeek dat er op 
sommige plaatsen echt onveilige situaties ontstaan omdat onze 
leerlingen de verkeersregels niet respecteren. 
Denk eraan dat je ALTIJD voorrang moet verlenen aan auto’s en 
fietsers die van rechts komen. Ook al ben je een zwakke wegge-
bruiker, rechts heeft voorrang en jij moet vertragen en, indien  
nodig, stoppen! Als je dat niet doet, breng je je eigen veiligheid in 
het gevaar. 
  
Een voorbeeld van een plaats waar onze fietsers het nu vaak niet goed aanpakken, is het kruis-
punt van de A. Van Putlei en de Groeningerstraat. Als je in de A. Van Putlei richting fietserstunnel 
rijdt en het kruispunt met de Groeningerstraat kruist, moet je voorrang verlenen aan de auto’s die 
van rechts komen. Nu is het blijkbaar zo dat jullie soms met 3 naast elkaar komen aanrijden en 
gewoon doorrijden zonder te vertragen. Levensgevaarlijk! We zouden jullie dan ook willen o 
proepen om hier oog voor te hebben. 
 
 
 
 

Examenreglement  
 
Eerste graad  
 
AIs er maar één examendeel is, kom je tegen 10.05 u. naar school. Je legt examen af vanaf  
10.20 u. Als er twee examendelen zijn, start je om 8.25 u.  
In de eerste graad zijn de examens zo opgesteld dat je normaal gezien met het eerste deel klaar 
bent tegen 9.45 u. en met het tweede deel tegen 11.30 u. Als je echter meer tijd nodig hebt, mag 
je werken tot 10.20 u. en tot 12 u.  
 
Tweede graad  
 
In de tweede graad starten alle examens om 8.25 u. Ook in de tweede graad zijn examens zo  
opgesteld dat je normaal gezien klaar bent met het eerste deel tegen 9.45 u. en met het tweede 
deel tegen 11.30 u. Je mag echter werken tot 10.05 u. en tot 12 u.  
Leerlingen uit de zorgklas mogen werken van 8 u. tot 10.05 u. en van 10.20 u. tot 12.30 u.  
Als er slechts één deel is, mag je de school verlaten vanaf 10.05 u. Indien er een tweede deel is, 
mag je vanaf 11.30 u. naar huis. Blijf niet in de gangen rondhangen.  
 
Derde graad  
 
In de derde graad starten alle examens om 8.25 u. Je werkt op eigen tempo aan je examens. Je 
mag de school verlaten als je klaar bent, ten laatste om 12 u.  
Tussen twee delen van het examen kan je een korte pauze nemen om naar het toilet te gaan, 
iets te eten of te drinken. Je mag geen studiemateriaal mee naar buiten nemen tijdens deze korte 
pauze.  
Voor mondelinge examens krijg je een persoonlijk afspraakuur. We verwachten je dan 10 minu-
ten vooraf op school. Je mag de school onmiddellijk na het mondeling examen verlaten. Blijf niet 
in de gangen rondhangen. Leerlingen uit de zorgklas beginnen aan hun examen om 8 u. en  
mogen werken tot 12.30 u.  



 

 

Namiddagstudie  
 
In de namiddag krijg je vrijaf om te studeren. Je studeert thuis of op school. Als je op school wil 
studeren, schrijf je je daarvoor in via een studiestrookje dat je bij de start van het schooljaar krijgt. 
Je aanwezigheid tijdens de studie is verplicht. Je bereidt in stilte het examen van de volgende 
dag voor. De examenstudie vindt plaats van 13 u. tot 15.45 u.  
Er is geen examenstudie op vrijdagnamiddag. De namiddag vóór het eerste examen wordt als 
studienamiddag beschouwd. Start het examen op een maandag, dan is er vrijdag de hele dag 
les.  
 
Materiaal  
 
In het examenlokaal zet je je boekentas, rugzak, ... vooraan. Schrijfgerief stop je in een doorzich-
tig plastic zakje of doosje. Je houdt je gsm of smartwatch niet bij je. Als je dat toch doet, staat dat 
gelijk met poging tot spieken. Hetzelfde geldt voor lesmateriaal van het vak dat je moet afleggen. 
Dat mag niet in je buurt liggen.  
Indien er voor een examen materiaal nodig is (atlas, rekentoestel, woordenboek…) breng je dit 
zelf mee. Je zorgt ervoor dat het duidelijk voorzien is van je naam. In het examenlokaal wordt het 
materiaal opgehaald en willekeurig herverdeeld. Heb je je materiaal niet bij je, dan krijg je bij de 
herverdeling geen materiaal. Je moet wachten tot iemand anders klaar is om het materiaal te le-
nen. Het geheugen van elk rekentoestel wis je vóór gebruik.  
Als je in de eerste of de tweede graad zit, breng je een leesboek, stripboeken, een puzzelboek of 
een leerboek voor het examen van de volgende dag mee.  
 
Afwezigheden tijdens examens 
 
Als je gewettigd afwezig was bij één of meer examens, beslist de directeur of haar afgevaardigde 
samen met de klassenraad of je de gemiste examens moet inhalen. Zij beslist dan ook hoe en 
wanneer dat zal gebeuren.  
Sowieso kan je in principe geen examen afleggen als je de dag daarvoor ziek was. Als je beter 
bent, neem je contact op met je leerlingbegeleider om te weten wanneer je je examen(s) eventu-
eel moet inhalen.  


