
 

 

 

 

 

 

Beste ouders 

Beste leerling 
 

Gelieve hieronder de examenroosters, afspraken en richtlijnen voor de examenperiode I – december ‘19 te willen 

terugvinden. 
 

1. Algemene info 

Op maandag 2 december starten de examens voor de 2e en 3e graad (behalve Podiumtechnieken, Musical en 1e graad). 

De afdeling Musical en de afdeling Podiumtechnieken starten op maandag 9 december 

De 1e graad start op woensdag 11 december. De leerlingen van de 1e graad worden de lessen op dinsdag 10 december 

om 13u geschorst om hun te kunnen voorbereiden op hun examen. 
 

De leerlingen verlaten na het examen het examenlokaal en gaan onmiddellijk naar huis of naar de leerlingenruimte. Ze 

noteren in hun agenda het uur waarop ze de klas verlaten (ook indien ze examen hebben tot 13u of later) en laten dit 

door de leerkracht van toezicht en achteraf door hun ouders paraferen. 

Let wel: leerlingen werken niet langer dan een uur extra aan het examen dan de voorziene tijd. 

Alle leerlingen verlaten de school na hun examen en gaan naar huis. Enkel op schriftelijke vraag van de ouders kunnen 

zij terecht in de leerlingenruimte. 
 

2. Leerstof 

De leerstof wordt uiterlijk twee weken op voorhand meegedeeld door de betrokken leerkracht. 
 

3. Studie 

Leerlingen met wachttijd tussen 2 examens, of leerlingen die niet het eerste lesuur beginnen, kunnen in de 

leerlingenruimte in een rustige omgeving de examens voorbereiden. 
 

4. Agenda/Materiaal vergeten 

Als leerlingen tijdens de examens hun agenda niet bij zich hebben dan moeten ze in de klas blijven tot het einde van de 

opgegeven lesuren voor het examen. Bijvoorbeeld: Bij een examen van drie lesuren dat start om 8u35 dient de leerling 

tot 11u05 in de klas blijven wanneer hij/zij zijn/haar schoolagenda niet bij heeft. 

Voor sommige vakken wordt uitdrukkelijk en op voorhand gevraagd om bepaalde zaken mee te brengen. Bijvoorbeeld: 

rekenmachine, geschiedkundige atlas, woordenboek, … 

Deze zaken zijn persoonlijk en op naam. Indien een leerling deze zaken niet bij zich heeft, wordt het examen zonder 

deze materialen afgelegd. Onder geen beding kan het materiaal van een andere leerling gebruikt worden. 
 

5. Te laat komen 

Leerlingen die zonder geldige reden te laat komen, kunnen de onderdelen die ze hierdoor gemist hebben NIET later 

afleggen. Ze geven conform de opgegeven tijdsblok van dat examen hun examenkopij af. 

Bovendien worden leerlingen, die te laat zijn, enkel toegelaten tot het examenlokaal indien er nog geen leerlingen dit 

lokaal verlaten hebben. 

Let op: de opgegeven lesuren voor het examen moeten worden gerespecteerd. Geen enkele leerling mag het 

examenlokaal verlaten voor het einde van het 1e lesuur van dat examen (dus niet binnen de 50’). 

Elke afwijking van het voorziene eindtijdstip van het examen wordt tevens in de agenda van de leerling genoteerd; wie 

zijn agenda niet bij zich heeft, blijft tot het voorziene eindtijdstip onder toezicht van de betrokken (toezichts)leerkracht 

 

 

 

 

Richtlijnen en Informatie 
Examens I – december 2019 

Richtlijnen voor de examens dienen strikt worden gevolgd 

en kunnen worden gecontroleerd door de 

inspectie, de verificatie en de schoolverzekering 

http://www.kunsthumaniorabrussel.be/index.php/nieuws/94-examenroosters-december-vanaf-3-december-2018


 

 
 

6. Afwezigheden 

Voor elke afwezigheid tijdens de examenperiode (ook voor één dag) is een geldig doktersattest vereist. Bij afwezigheid 

wordt dient de school de dag zelf, voor 8u35 telefonisch verwittigd te worden. Het doktersattest wordt aan het 

leerlingensecretariaat afgegeven op de dag van het eerstvolgende examen waaraan terug wordt deelgenomen. De 

vermoedelijke duur van de afwezigheid wordt zo snel mogelijk doorgegeven aan het leerlingensecretariaat, ten einde 

praktische regelingen te kunnen treffen. 
 

7. Inhaalexamens 

Er worden enkel inhaalexamens georganiseerd voor leerlingen met een geldig afwezigheidsattest. De data van de 

inhaalexamens worden in overleg met de vakleerkracht vastgelegd. 
 

8. Aanpak leerlingen met leerstoornissen 

Voor de leerlingen met leerstoornissen wordt er een aparte examenruimte en extra examentijd voorzien. 

Leerlingen die voor deze regeling in aanmerking wensen te komen, nemen contact op met leerlingenbegeleiding. 
 

9. Fraude 

Iedere vorm van fraude (afkijken bij medeleerling, spiekbriefjes, spieken met behulp van elektronisch 

opslagmateriaal…) wordt gesanctioneerd. GSM’s en andere elektronische apparaten zijn volledig uitgeschakeld. Elke 

inbreuk hierop wordt gelijkgesteld met een onweerlegbaar vermoeden van fraude of poging tot fraude. 

• De examenbladen worden onmiddellijk in beslag genomen. Een vaststellingsfiche wordt opgesteld. 

• De leerling vult op een blanco examenpapier de rest van het examen in. 

• De leerling legt, indien nodig, nog dezelfde dag een mondeling examen af. 

Fraude wordt gemeld bij de vak commentaar van het rapport; met dit negatieve feit zal rekening gehouden worden bij 

de einddeliberatie. 
 

10. Regeling na de examens 

• Aangezien alle leerkrachten aanwezig zijn op de delibererende klassenraden, zijn de lessen geschorst op 

dinsdag 17 juni en woensdag 18 december. 
 

• Rapportuitdeling en oudercontact 

Op donderdag 19 december worden de rapporten Examen I volgens schema in bijlage en/of beschikbaar in de 

jaarkalender op Smartschool, door de directeur uitgedeeld.  

Vanaf 15u is er een oudercontact voorzien in de refter. 

De reservaties voor dit oudercontact worden opengesteld op donderdag 12 december om 12u en worden 

afgesloten op donderdag 19 december om 12u. 

Tijdens dit oudercontact kunnen de examen(s) ingekeken worden. 
 

• Brede School 

Op vrijdag 20 december worden alle leerlingen verwacht om 8u35 (zoals een normale schooldag) en zijn er tot 

13u voorstellingen in het kader van Brede School. Dit is een project waarop leerlingen van de 3e graad van het 

basisonderwijs van de Scholengroep Brussel kunnen kennismaken met de talenten van onze leerlingen. 

Vanaf 13u zijn de leerlingen lesvrij. 
 

Vriendelijke groeten 
 

Serge Algoet 

Directeur GO! Kunsthumaniora Brussel 

 

 

 

 



 

 

 

Schema Uitdeling Rapporten - donderdag 19 
december 

 
de rapporten worden uitgedeeld door de directeur in de studio’s Claus & Brecht 

 

 

8u35 
1AV1 

1AV2 

8u50 
2AV1 
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3D 
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9u20 
3WA 

3WB 

9u35 
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10u05 
5D 

5PT 

10u20 
5M 

5WA 

10u50 
6D 
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11u05 
6M 

7M 

11u30 
6WA 

6WB 

11u50 Musical 


