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Mededelingen 
Leerweek 

Om de leerlingen de kans te geven zich grondig voor te bereiden voor de 
proefwerken worden in de leerweek geen toetsen meer georganiseerd. Er 
mogen in deze week enkel nog vaardigheden worden getest. 

Proefwerken 
Het einde van het trimester is voor iedereen druk. De laatste toetsen voor 
dagelijks werk worden afgenomen. De mapjes met toetsen en taken moeten 
worden ingediend en verbeterd, de proefwerken moeten worden 
voorbereid… 
We wensen zowel de leerlingen, de ouders als de leraren veel moed, geduld 
en doorzettingsvermogen in deze drukke tijden. 

Klassenraden en vrije dagen 
Op het einde van elke proefwerkenperiode zijn er een aantal lesvrije dagen. 
De school voorziet opvang voor leerlingen indien gewenst. Deze vrije dagen 
voor leerlingen zijn drukke dagen voor de leraren.  

De proefwerken moeten allemaal ten laatste op dinsdagavond verbeterd 
zijn.  

Op woensdagmorgen worden de punten verzameld en de overzichten met 
d e p u n t e n w o r d e n ge m a a k t . O p w o e n s d a g n a m i d d a g e n o p 
donderdagvoormiddag worden de klassenraden georganiseerd. De 
resultaten van elke leerling worden besproken. De directeur zit de 
klassenraad voor samen met de klassenleraar. Alle leraren van elke klas 
zijn op elke klassenraad aanwezig samen met de CLB-medewerker en de 
eventuele externe begeleider. Het resultaat van deze klassenraad wordt in 
een verslag opgenomen en een samenvatting vind je terug in het 
commentaar op je rapport.  

Op donderdagnamiddag worden de rapporten nog eens gecontroleerd en 
tenslotte worden ze afgedrukt. Het oudercontact vindt plaats na de 
kerstvakantie. (Meer info volgt.) 
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Kalender 

Maandag 5 december 
10.30 Bezoek Sinterklaas 

Dinsdag 6 december 
8.25 Zwemmen 2e 
10.20 Zwemmen 1e 
12.05 Leerlingenraad 
 
Woensdag 7 december 
Start leerweek 
Puntenkaart 4 
 
Donderdag 8 december 
15.45 SiBe-proper 2d (Elien) 
 
Vrijdag 9 december 
16.00 Laatste les dactylo eerste trimester 
 
Dinsdag 13 december 
Geen zwemmen 
13.00 Start examenstudie tweedes en eerste jaar 
K.S. 
 
Woensdag 14 december 
8.25 Zwemmen 1b(av) en 1c2 
10.20 Zwemmen 1c1 
Start proefwerken tweedes en eerste jaar K.S. 
 
Donderdag 15 december  
Start proefwerken eerstes 
 
Woensdag 21 december 
Einde proefwerken 
 
Vrijdag 23 december  
8.45 Op school 
9.00 Kerstviering in Margaretakerk  
10.15 Bespreking resultaten in klas 
11.00 Start kerstvakantie 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Gazette 
Deze Gazette bevat al een overzichtje van de laatste drie weken van dit 
trimester. Kwestie om jullie al goed klaar te stomen voor de proefwerken. Op 
vrijdag 23 december verschijnt de laatste Gazette van 2016. 

Examens 
De plaatsverdeling voor de leerlingen (1b, 1e, 2e, 2f, 2g) die in de sportzaal 
tijdens de examens zitten, kun je terugvinden aan het raam van het 
secretariaat. 

’t Gazetje
Kledij 
In het schoolreglement staat het volgende wat kledij betreft: 

- In verband met je uiterlijk: uniforme kledij is niet verplicht op onze school. Toch dient er rekening gehouden te worden met 
een aantal regels: 
- Je draagt geen uitgerafelde, opgelapte of extravagante kledij.  
- Ook je schoenen zijn van stevige kwaliteit. Hoge hakken kunnen niet, slippers evenmin. Denk erom: je sportschoenen zijn 
niet de schoenen waarmee je elke dag naar school komt.  
- Je school is geen vakantieoord. Feest- en strandkledij zijn dan ook niet toegelaten. Daarmee bedoelen we: rokjes en shorts 
zijn van een behoorlijke lengte, mini mag niet. Ook wat T-shirts en bloesjes betreft: singletjes en topjes met spaghettibandjes 
zijn niet toegelaten, net zomin als een te kort T-shirt of bloesje waardoor je een blote navel of onderrug te zien krijgt. Een T-
shirt of bloesje zonder mouwen kan dan weer wel.  Een rokje moet steeds de dijen bedekken als je gaat zitten. 

We kunnen natuurlijk niet elke modegril voorzien en soms worden we wel eens geconfronteerd met nieuwe mode die voor 
enige discussie kan zorgen. Zo is er momenteel de trend om in sportkledij (joggingbroeken) naar school te komen. Dit 
vinden wij geen kledij voor school. We willen dan ook vragen deze kledij niet meer te dragen op school. 

Toiletten 
Het enige plaatsje waar we als school niet veel toezicht kunnen organiseren zijn de toiletten. We merken op dat nogal wat 
meisjes van hun toiletten een soort vergaderzaal aan het maken zijn. Keer op keer moeten we vragen om de toiletten te 
verlaten en naar de speelplaats te gaan. We willen vragen hiermee in de toekomst rekening te houden. 

Trakteren voor verjaardag 
Er zijn heel wat leerlingen die graag iets trakteren voor hun verjaardag. Dat is leuk, maar creëert soms wel wat overlast. 
Daarom willen we volgende afspraken maken: 

- je trakteert alleen je eigen klas 

- je spreekt af met je klassenleraar wanneer je trakteert 

- je probeert het afval zoveel mogelijk te beperken  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