FAQ juni
Krijg ik nog een rapport voor Dagelijks werk?

Hoe lang duurt een spiegelexamen?

Hoe worden de bonuspunten die ik tijdens het afstandsonderwijs
verdiende, verrekend?

Hoe kan ik mijn ingevulde examenkopij inscannen (indien van
toepassing)?

Is er een sperperiode voorzien?

Ik heb niet de nodige ICT-mogelijkheden om mijn spiegelexamen te
downloaden/te scannen/te uploaden. Wat doe ik dan?

Wat is het verschil tussen een fysiek examen / opgelegd spiegelexamen /
vrijwillig spiegelexamen?

Waarom zou ik me inzetten voor spiegelexamens?

Hoeveel vrijwillige examens leg ik af?

Hoe zal het rapport op het einde van het jaar eruit zien?

Waar vind ik het overzicht van de examens die ik moet afleggen, of
waarvoor ik gekozen heb?

Worden er jaartotalen voor de vakken berekend?

Waar vind ik welke leerstof ik moet studeren?

Ik voel dat het niet goed met me gaat. Wat nu?

Waar vind ik het examenrooster (zowel voor de fysieke examens als voor
de spiegelexamens)?

Wanneer en hoe lever ik mijn boeken in?

Wat als ik als leerling ziek ben?

Hoe weet ik om hoe laat en waar mijn fysiek examen doorgaat?

Hoe en wanneer verneem ik mijn resultaten, attest en definitief
studiekeuzeadvies?

Hoe lang duren de schriftelijke examens op school?

Wanneer kan ik de examens inkijken?

Wanneer mag ik, bij schriftelijke examens, het examenlokaal verlaten?

Zijn er ook dit jaar oudercontacten op het einde van het schooljaar?

Moet ik preventiemaatregelen volgen bij de schriftelijke examens op
school?

Hoe en wanneer lever ik mijn definitieve studiekeuze in?

In welk lokaal vindt mijn mondeling examen plaats?
Hoe weet ik om hoe laat mijn mondeling examen start?
Moet ik preventiemaatregelen volgen bij het mondeling examen op
school?
Ik heb op 1 dag 2 examens. Wat moet ik doen?

Ik zit met een vraag. Wat nu?

Hoe worden de bonuspunten die ik tijdens het afstandsonderwijs verdiende, verrekend?
De bonuspunten die verdiend werden na 13 maart, worden niet verrekend in het dagelijks werk, maar worden weergegeven in de commentaar
van de vakleerkracht. Een uitzondering hierop zijn de taken en LTO’s die ook in normale omstandigheden thuis gemaakt zouden worden. Deze
tellen wel mee voor het dagelijks werk.
Reden: de periode van afstandsonderwijs heeft veel langer geduurd dan verwacht. Als we de bonuspunten zouden verrekenen in het dagelijks
werk, dan zou dat wel een juist beeld geven van je inzet, maar niet noodzakelijk van je kennis en vaardigheden.

Wat is het verschil tussen een fysiek examen / opgelegd spiegelexamen / vrijwillig spiegelexamen?
We gieten de antwoorden in een overzicht:
Fysiek examen
Kan ik het als Neen, de klassenraad legt het op.
leerling vrij
kiezen?
Is het
Ja
belangrijk?
Het geeft ons een beeld van waar je nu
staat. Dat beeld hebben we samen met
andere info nodig om je attest te
bepalen. Beschouw het als een kans om
te bewijzen wat je voor een bepaald vak
waard bent.
Het zet je aan om alles nog eens goed
te verwerken zodat je het vak
voldoende onder de knie hebt voor
volgend jaar.

Opgelegd spiegelexamen
Neen, de klassenraad legt het op.

Vrijwillig spiegelexamen
Ja
Je kon deze zelf kiezen.

Ja

Ja

Het geeft je noodzakelijke informatie
om de juiste studierichting te kiezen.

Het zet je aan om alles nog eens goed
te verwerken zodat je het vak
voldoende onder de knie hebt voor
volgend jaar.

2

Het zet je aan om alles nog eens goed
te verwerken zodat je het vak
voldoende onder de knie hebt voor
volgend jaar.

Hoeveel?

Maximum 5

Het geeft jou, je ouders en je
leerkrachten een juist beeld van waar je
staat.
Maximum 5

Welke
leerstof?

De fysieke examens omvatten een
gelijke hoeveelheid leerstof als een
‘normaal’ juni examen.

De spiegelexamens omvatten een
gelijke hoeveelheid leerstof als een
‘normaal’ juni examen.

De spiegelexamens omvatten een
gelijke hoeveelheid leerstof als een
‘normaal’ juni examen.

Deel 1: Leerstof van het tweede
trimester tot 13 maart + de leerstof van
het afstandsonderwijs op voorwaarde
dat die leerstof in de klas hernomen
werd.

Leerstof van het tweede en derde
trimester.

Leerstof van het tweede en derde
trimester.

Trimestervakken (1e jaar en een aantal
vakken in het 2e en 3e jaar):
De vakleerkracht bakent de leerstof af.
Dit kan zowel leerstof uit het 2e als uit
het 3e trimester zijn (afhankelijk wat
belangrijk is naar een volgend jaar toe),
en kan ook leerstof uit het
afstandsonderwijs bevatten.

Trimestervakken (1e jaar en een aantal
vakken in het 2e en 3e jaar):
De vakleerkracht bakent de leerstof af.
Dit kan zowel leerstof uit het 2e als uit
het 3e trimester zijn (afhankelijk wat
belangrijk is naar een volgend jaar toe),
en kan ook leerstof uit het
afstandsonderwijs bevatten.

Semestervakken (een aantal vakken in
het 2e en 3e jaar, alle vakken in het 4e,
5e en 6e jaar):
De spiegelexamens omvatten de
leerstof van het hele tweede semester,
ook van de leerstof die via
afstandsonderwijs werd gezien (ook als

Semestervakken (een aantal vakken in
het 2e en 3e jaar, alle vakken in het 4e,
5e en 6e jaar):
De spiegelexamens omvatten de
leerstof van het hele tweede semester,
ook van de leerstof die via
afstandsonderwijs werd gezien (ook als

Deel 2: Leerstof die niet in de klas
hernomen werd. Zo zetten we je aan
om alles nog eens goed te verwerken
zodat je het vak voldoende onder de
knie hebt voor volgend jaar. Zo krijgen
jij, je ouders en je leerkrachten ook een
juist beeld van waar je nu staat. Deze
punten zullen niet meegeteld worden
bij het totaal van het examen, maar
kunnen wel een positief effect hebben
op het behalen van je attest.
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Het geeft jou, je ouders en je
leerkrachten een juist beeld van waar je
staat.
Dat hangt af van het aantal fysieke
examens en opgelegde spiegelexamens
die je moet afleggen. Maar het
maximum is 3.
Zie volgende vraag.

Waar leg ik
het af?

Op school

deze niet in fysieke lessen werd
hernomen).

deze niet in fysieke lessen werd
hernomen).

Voor het tweede en het vierde jaar op
school, voor andere jaren thuis.

Thuis

Waar vind ik het overzicht van de examens die ik moet afleggen, of waarvoor ik gekozen heb?
Je vindt dat op Smartschool> leerlingenvolgsysteem:
1. Verplichte examens: klik op ’Examen juni (Corona)’ > de lijst van de opgelegde examens verschijnt.
2. Vrije spiegelexamens: klik op het rechtse tabblad ‘Eigen keuze spiegelexamens’ > je vrijwillige spiegelexamens verschijnen.

Waar vind ik welke leerstof ik moet studeren?
De te kennen leerstof van de fysieke examens en van de spiegelexamens staat vermeld in het vaknieuws. De fysieke examens die normaal
mondeling waren, blijven mondeling. De spiegelexamens voor deze vakken kunnen schriftelijk of mondeling zijn. Ook dit kan je lezen in het
vaknieuws.

Waar vind ik het examenrooster (zowel voor de fysieke examens als voor de spiegelexamens)?
Smartschool > startpagina > gele knop rechts bovenaan

Hoe weet ik om hoe laat en waar mijn fysiek examen doorgaat?
Dat staat vermeld op de examenroosters. Zie Smartschool > startpagina > gele knop rechts bovenaan

Hoe lang duren de schriftelijke examens op school?
▪
▪

De vakgroep stelt een examen op in functie van de leerstof die werd opgegeven. Het telt maximaal 2 delen van 100 min.
Op het examenrooster staat vermeld of je examen 1 of 2 delen telt.
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▪

De examens zijn zo opgesteld dat de meeste leerlingen slechts 80% van de voorziene tijd nodig hebben. De 20% resterende tijd geeft aan leerlingen
met sticordimaatregelen de zekerheid dat ze voldoende tijd hebben om het examen af te leggen. Ook andere leerlingen kunnen van die resterende
tijd gebruik maken.

Wanneer mag ik, bij schriftelijke examens, het examenlokaal verlaten?
Zit je in de 1 of de 2e graad?
▪ Er is maar 1 examendeel: je blijft minimaal in het examenlokaal tot de laatste bubbel van leerlingen met hetzelfde examen, gestart is.
Voorbij die minimale duur, kan je afgeven en naar huis gaan van zodra je klaar bent.
▪ Er zijn 2 delen: je neemt samen met je bubbel pauze na het eerste deel (van 100 minuten). Voor het einde van het 2 e deel geldt wat hier
net boven staat.
Zit je in de 3e graad?
▪ Er is maar 1 examendeel: je blijft minimaal in het examenlokaal tot de laatste bubbel van leerlingen met hetzelfde examen, gestart is.
Voorbij die minimale duur, kan je afgeven en naar huis gaan van zodra je klaar bent.
▪ Er zijn 2 examendelen: als je klaar bent met je eerste deel, kan je even naar buiten voor een sanitaire stop. Vervolgens krijg je deel 2. Als
je klaar bent met deel 2, blijf je zitten tot iedereen klaar is met deel 1. Voorbij die minimale duur, kan je afgeven en naar huis gaan van
zodra je klaar bent.
(Op het examenrooster staat vermeld of je examen 1 of 2 delen telt.)

Moet ik preventiemaatregelen volgen bij de schriftelijke examens op school?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ook nu kom je langs de grote poort binnen.
Ook nu was je je handen bij aankomst op school: aan de kant van de bibliotheek maak je je handen nat en neem je zeep. Je steekt de
speelplaats over terwijl je je handen goed wast. Aan de kant van de kapel spoel je je handen en droog je ze af.
Ook nu blijf je niet op de speelplaats rondhangen, maar ga je dadelijk naar je examenlokaal. Als je niet weet in welk lokaal je examen
hebt, vraag je het aan de secretariaatsmedewerker die op de speelplaats staat.
Ook nu zet je je mondmaskertje op van zodra je de gebouwen betreedt. De mondmaskertjes blijven op tijdens de examens.
De examenlokalen tellen maximaal 14 leerlingen. We noemen deze 14 leerlingen een bubbel.
De bubbels starten vaak op verschillende aanvangsuren.
In het examenlokaal zit je op 1,5 m van elke medeleerling.
Bij het verlaten van de school was je weer je handen.
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▪

Je blijft niet rondhangen op de speelplaats.

In welk lokaal vindt mijn mondeling examen plaats?
donderdag 18/06
vrijdag 19/06
maandag 22/06
klas vak aantal lln vaklkr klas
vak
aantal lln vaklkr
klas vak aantal lln vaklkr
klas
geen
4HW
geschiedenis
1 Convents A.
4E4 Frans
2 Vandenhouten A.4HW
4W4
geschiedenis
3 Convents A.
4W3 Frans
1 Dedene A.
5HW
5EMT
Duits
1 Fuss U.
6EMT
5HW
GDW
3 Van Wichelen H.
6WEWIe2 Frans
1 Baert A.
6EMT
Frans
1 Ferrant M.
6HW
Frans
5 Ferrant M.

dinsdag 23/06
vak
aantal lln vaklkr
klas
Nederlands
6 Franckx A. 4L2
Engels
3 Beynen K. 4E4
Nederlands
1 Beynen K. 4HW
4E52
4W2
4W3
4W4
6EMT
6HW

woensdag 24/06
vak
aantal lln vaklkr
klas
geschiedenis
1 Borgions C.
4L2
Engels
4 Vandebroeck J.4L1
Frans
2 Dedene A.
4E51
Frans
1 Dedene A.
4E4
Engels
2 Vandebroeck J.4HW
Engels
2 Vandebroeck J.4E52
Engels
2 Vandebroeck J.4W1
Duits
1 Desendere N. 4W2
CTW
2 Convents A. 4W3
4W4
5WEWIi
5EMT
5EWI
5HW
6EMT

= zaal 6

Ingang: via oude fietsenkelder met haken > nieuwe fietsenkelder = wachtruimte > zaal 6
Uitgang: via trappen blok B

= zweetzaal

Ingang: gangetje buiten aan de warme refter > trapje aan ontmoetingsruimte naar beneden > kelder > Refter van de vijfdes = wachtruimte > zweetzaal (er zullen pijlen staan)
Uitgang: hal aan kapel > trap naar speelplaats

donderdag 25/06
vak
aantal lln vaklkr
Nederlands
1 Franckx A.
Nederlands
1 Reggers V.
Nederlands
1 Reggers V.
Nederlands
4 Reggers V.
Nederlands
3 Franckx A.
Nederlands
1 Franckx A.
Nederlands
4 Meijers H.
Nederlands
9 Meijers H.
Nederlands
3 Meijers H.
Nederlands
3 Vandebroeck J.
Frans
1 Ferrant M.
Frans
1 Vandenhouten A.
Frans
1 Ferrant M.
Frans
1 Baert A.
CTW
1 Convents A.
Engels
2 Beynen K.

Hoe weet ik om hoe laat mijn mondeling examen start?
Als je leerkracht dat nog niet met je heeft afgesproken, moet je dringend contact opnemen met hem/haar.

Moet ik preventiemaatregelen volgen bij het mondeling examen op school?
▪
▪

Ook nu kom je langs de grote poort binnen.
Ook nu was je je handen bij aankomst op school: aan de kant van de bibliotheek maak je je handen nat en neem je zeep. Je steekt de
speelplaats over terwijl je je handen goed wast. Aan de kant van de kapel spoel je je handen en droog je ze af.
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▪
▪

▪

▪

Ook nu zet je je mondmaskertje op van zodra je de gebouwen betreedt.
Wachtruimte:
de stoelen staan op 1,5 m van elkaar.
Je houdt je mondmaskertje aan.
Als aankomende leerling ontsmet je de stoel waarop je gaat zitten (Er staat ontsmettingsalcohol, papier en een
vuilnisbak).
Examenlokaal:
Als aankomende leerling ontsmet je de stoel waarop/waaraan je je examenvoorbereiding maakt.
Tijdens de voorbereiding blijft het mondmaskertje op.
De leerkracht ontsmet de plaats waarop je tijdens het examen plaats neemt.
Tijdens het examen mag het mondmaskertje uit.
We zorgen voor verluchting en een scherm.
Het trekken van de vragen: geen preventiemaatregel voorzien. Handen wassen is en blijft belangrijk.
Kladpapapier: idem
Bij het verlaten van de school was je weer je handen.

Ik heb op 1 dag 2 examens. Wat moet ik doen?
Als voor jou een spiegelexamen samenvalt met een fysiek examen, of met een ander spiegelexamen, dan neem je contact op met de/een
leerkracht van het/een spiegelexamen om een oplossing te zoeken. Het fysieke examen op school blijft altijd staan op de datum waarop het
geroosterd werd.

Hoe lang duurt een spiegelexamen?
Je krijgt minimum een dag de tijd om een spiegelexamen thuis af te leggen.

Hoe kan ik mijn ingevulde examenkopij inscannen (indien van toepassing)?
Er zijn verschillende mogelijkheden:
o Rechtstreeks via je scanner
o Er bestaan verschillende gratis scanner-apps voor Android en iOS zoals Adobe Scan, Microsoft Office Lens, Google Drive
o Via foto’s die je kan omzetten naar een PDF. Dat doe je met: https://jpg2pdf.com
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o Als je de foto’s hebt gemaakt via IPhone, kan je de foto’s selecteren en via de deelknop ( ) naar ‘Books/Boeken’ (
zal de verschillende foto’s samenvoegen naar één PDF bestand dat je in ‘Books/Boeken’ kan terugvinden.
Ga in elk geval steeds na of je pdf goed leesbaar is. Zoniet breng je je ingevulde examen naar school (zie hieronder).

) delen. Je Iphone

Ik heb niet de nodige ICT-mogelijkheden om mijn spiegelexamen te downloaden/te scannen/te uploaden.
Wat doe ik dan?
Je kan altijd een blanco spiegelexamenkopij op school komen afhalen. Verwittig de vakleerkracht hiervan zodat die een afgedrukt exemplaar
kan voorzien. Je geeft ook best een seintje aan het secretariaat vooraleer je het komt ophalen.
Je ingevulde kopij kan je tot 16.00 u op het secretariaat deponeren.
Na 16.00 u kan je je examenkopij in de brievenbus van de grote poort aan de Oude Markt droppen. Steek ze dan wel in een omslag met
duidelijke vermelding van de naam van de vakleerkracht, je naam, klas en vak.

Waarom zou ik me inzetten voor spiegelexamens?
Als je volgend jaar sterk wil staan, en/of als je wil weten hoe sterk je staat, zet je je heel hard in voor spiegelexamens.
Ook voor ons en je ouders is het belangrijk om te weten of je klaar bent voor het volgende schooljaar of de gekozen studierichting.
Maak geen gebruik van hulpmiddelen tijdens het afleggen van het spiegelexamen. Dit heeft geen enkele zin. Het resultaat zal je dan geen juiste
informatie geven over je kennis en je vaardigheden.

Hoe zal het rapport op het einde van het jaar eruit zien?
▪
▪

Volgende resultaten worden weergegeven: DW1, EX1, TOT1, DW2, EX2
EX2 slaat alleen op de leerstof van het fysieke examen die op school werd gezien
De punten van:
a. de opgelegde spiegelexamens
b. de vrijwillige spiegelexamens

c.

het gedeelte van de fysieke examens dat over leerstof handelt die alleen in afstandsonderwijs werd aangeboden, worden
weergegeven in Skore in aparte puntenkolommetjes bij EX2. Zo tellen die punten niet mee voor EX2, maar zijn ze online in het
puntenboek wel zichtbaar voor jou en je ouders. Ze zullen dus ook niet op het pdf-rapport verschijnen.
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Worden er jaartotalen voor de vakken berekend?
In normale omstandigheden berekenen we op basis van de scores die je doorheen het jaar behaalde de jaartotalen voor je verschillende
vakken. Daarbij krijgen de trimesters/semesters en het dagelijks werk en de examens elk een gewicht dat hun belang uitdrukt. (Dat betekent
dat niet alles even zwaar meetelt.)
Omwille van de omstandigheden is het onmogelijk het gewicht van trimesters/semesters, dagelijks werk en examens cijfermatig uit te drukken.
Op een zinvolle manier jaartotalen berekenen is bijgevolg onmogelijk. Op het jaaroverzichtsrapport zullen de vaktotalen van het eerste
trimester nog vermeld staan, maar voor het 2e en 3e trimester vermelden we geen vaktotalen en dus ook geen jaartotaal.

Wat als ik als leerling ziek ben?
Als je ziek bent, en dus niet aan fysieke examens of opgelegde spiegelexamens kan deelnemen, zorg je voor een ziektebriefje. Je bezorgt het
aan de directeur leerlingenzorg, Els Pitschon.

Ik voel dat het niet goed met me gaat. Wat nu?
Je kan contact opnemen met:
▪ Je (co)klasleerkracht
▪ Een vakleerkracht waar je je goed bij voelt
▪ De interne leerlingenbegeleider van je graad:
- 1e graad: Griet Cleeren
- 2e graad: Filip Van Ermen
- 3e graad: Heleen Juchtmans
▪ De directeur leerlingenzorg: Els Pitschon
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Wanneer en hoe lever ik mijn boeken in?
vrijdag 26/06 (3de en 6de jaar)
Afleverpunt 1
Afleverpunt 2
Afleverpunt 3
8.00u – 9.00u
9.00u-10.00u
10.00u-11.00u
11.00u-12.00u
13.00u-14.00u
14.00u-15.00u

6EMT+EWI
6GL+GWIe+GWIi
6LMT
6LWIE
6HW

6WEWIe1
6WEWIe2
6WEWIi
6LWIi
6MTWE+MTWI

3GL
3L2
3L1
3W1
3W2
3W3

maandag 29/06 (2de en 4de jaar)
Afleverpunt 1
Afleverpunt 2
Afleverpunt 3
8.00u – 9.00u
9.00u-10.00u
10.00u-11.00u
11.00u-12.00u
13.00u-14.00u
14.00u-15.00u

2GL1+GL2
2L1
2L2
2L3
2MW1

2MW2
2MW3
2MW4
2MW5

4W1
4W2
4W3
4W4

dinsdag 30/06 (1ste en 5de jaar)
Afleverpunt 1
Afleverpunt 2
Afleverpunt 3
8.00u – 9.00u
9.00u-10.00u
10.00u-11.00u
11.00u-12.00u
13.00u-14.00u
14.00u-15.00u

5WEWIe1
5GWIe
5LWIe
5WEWIe2
5GWIi + LWIi
5WEWIi

5EMT
5EWI
5HW
5LMT + MTWI
5MTWE

1F1
1F2
1F3
1F4

Afleverpunt 4
3E41
3E42
3HW1
3HW2
3W4

Afleverpunt 4
4L1
4L2
4E4
4E51+E52
4HW
4GL

Afleverpunt 4
1L1
1L2
1L3
1L4
1L5

De kapel is bereikbaar via de grote speelplaats. De corona veiligheidsmaatregelen zijn ook deze dagen van toepassing.
▪ Je komt de school binnen langs de grote poort.
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▪
▪
▪
▪

Ook nu was je je handen bij aankomst op school: aan de kant van de bibliotheek maak je je handen nat en neem je zeep. Je steekt de
speelplaats over terwijl je je handen goed wast. Aan de kant van de kapel spoel je je handen en droog je ze af.
Van zodra je het gebouw betreedt, draag je een mondmaskertje
Bij het aanschuiven naar de kapel toe, houd je een afstand van 1.5 m
Je verlaat de kapel via de Parijsstraat.

Denk eraan: boeken die je niet binnenbrengt of beschadigde boeken worden aan nieuwprijs aangerekend!
Je hoeft niet perse zelf te komen. Je mag ook je oma, opa, tante of nonkel , buur of vriend sturen.

Vergeet zeker niet!
▪
▪
▪
▪

vooraf thuis het kaftpapier van je boeken te verwijderen
vooraf thuis alle aantekeningen uit te gommen
vooraf thuis zoveel mogelijk kleine beschadigingen te herstellen
na te kijken of je naam en klas op het etiket staan achteraan in het boek

Hoe en wanneer verneem ik mijn resultaten, attest en definitief studiekeuzeadvies?
Zie grote knop “praktische info laatste dagen van het schooljaar” op de startpagina van Smartschool.

Wanneer kan ik de examens inkijken?
Zie grote knop “praktische info laatste dagen van het schooljaar” op de startpagina van Smartschool.

Zijn er ook dit jaar oudercontacten op het einde van het schooljaar?
Zie grote knop “praktische info laatste dagen van het schooljaar” op de startpagina van Smartschool.

Hoe en wanneer lever ik mijn definitieve studiekeuze in?
We verwachten je definitieve studiekeuze ten laatste op vrijdag 3 juli. Hoe dat in zijn werk zal gaan, vertellen we zo snel mogelijk via de grote
knop “praktische info laatste dagen van het schooljaar” op de startpagina van Smartschool.
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Ik zit met een vraag. Wat nu?
Met vakgebonden vragen kan je via Smartschool terecht bij je vakleerkracht. De leerkrachten beantwoorden elke vraag binnen de 24u.
Voor vakoverschrijdende vragen, kan je via Smartschool terecht bij je graadcoördinator.
1e graad: Jill Lemaire
2e graad: Caroline Dewallens
3e graad: Iris Caluwaerts
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