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Betreft examens 5TSO en 6TSO
Beste ouders, beste leerlingen
De examens eerste semester beginnen stilaan te naderen. Klassen- en vakleraren zullen
tijdens de komende weken de tips i.v.m. leren en studeren nog eens in de kijker plaatsen. We
vragen uw bijzondere aandacht voor de volgende documenten:
• de groene brief met studietips;
• het document ‘Plannen in blok- en examenperiode’.
Om de leerlingen de kans te geven in een rustige sfeer te studeren, bieden we tijdens de
examenperiode studie op school aan:
• er is mogelijkheid tot zaterdagstudie van 08.30 u. tot 12.00 u. op 10 december en 17
december;
• daarnaast kunnen de leerlingen van maandag tot en met vrijdag namiddagstudie volgen.
Tijdens de examenperiode valt de avondstudie van 16.45 u. tot 17.45 u. weg.
Het overzicht van de examens zal in de loop van volgende week door de leerlingen in de
schoolagenda genoteerd worden. Graag wijzen we op 2 praktische items i.v.m. aanwezigheid:
• klassen die examens hebben, starten om 08.25 u. en eindigen om 12.00 u.;
• leerlingen die omwille van openbaar vervoer de school iets vroeger dan 12.00 u. willen
verlaten, dienen hiertoe een formulier te kunnen voorleggen aan de leraar van toezicht.
De leerlingen van 5TSO en 6TSO leggen hun examens in blok A af. Er wordt voor hen met
specifieke richtlijnen gewerkt.
Voor een vlotte gang van zaken vragen we tenslotte de strook op de keerzijde in te vullen en
ten laatste op dinsdag 6 december door uw zoon/dochter bij de studiemeester te laten
inleveren.
Indien u omtrent de examens nog vragen hebt, dan kunt u de school contacteren via het
onthaalsecretariaat (058 311345) of via info@annuntiata.be
Wij wensen alle leerlingen veel succes toe tijdens de examenperiode december.
Met vriendelijke groeten namens het Annuntiata-team
Rita Willaert - directeur

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graag ten laatste op dinsdag 6 december inleveren bij de studiemeester.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (naam en klas leerling)
volgt zaterdagstudie van 08.30 u. tot 12.00 u. (inkleuren wat past)
0 geen zaterdagstudie

0 op 10 december 2016

0 op 17 december 2016

verlaat op het aangeduide tijdstip de school tijdens de examenperiode (met uitzondering van de vrijdag)
0 om 12.00 u.

0 om 15.45 u. (na studie)

0 om 16.35 u. (na studie)

verlaat op het aangeduide tijdstip de school op vrijdag 16 december 2016
0 om 12.00 u.
Handtekening ouder

0 om 14.40 u. (na studie)

0 om 15.45 u. (na studie)

