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Aan de ouders en de leerlingen van het eerste jaar 

 

proefwerken en oudercontacten 

 

 

Geachte ouder(s) 

Beste leerling 

Langzaam maar zeker vordert het eerste trimester… en stilaan komen ook de proefwerken in 

zicht. 

Als bijlage bij deze brief vindt u een overzicht van de volgorde van de proefwerken.  

De leerlingen zijn hiervan al langer op de hoogte zodat ze tijdig kunnen starten met een 

degelijke voorbereiding. 

 

Mogen wij ook uw aandacht vragen voor volgende informatie:  

 

• tijdens de periode van de proefwerken zijn de leerlingen ‘s namiddags vrij om hun 

proefwerken voor te bereiden; deze regeling geldt voor het 1
ste

 jaar LAT vanaf  maandag 

12 december en voor het 1
ste

 jaar MWE vanaf dinsdag 13 december. 

 

• er is ook studiemogelijkheid op school voor leerlingen die thuis of bij familie niet 

terecht kunnen: alle werkdagen, behalve woensdag, van 13.00 u. tot 16.05 u. Deze 

leerlingen kunnen in de refter hun boterhammen eten. Om een sluitende organisatie te 

verzekeren verzoeken wij u de adjunct-directeur, mevr. Verreydt (015 71 93 83), tijdig op 

de hoogte te brengen, als uw dochter/zoon op school blijft om te studeren. 

 

• op woensdag 21 en donderdag 22 december zijn de leerlingen vrij; de leerkrachten 

verbeteren proefwerken en houden klassenraden. 

 

• op vrijdag 23 december zijn de leerlingen van 8.40 u. tot 12.00 u. op school.  

Van 14.00 u. tot 19.00 u. is er een oudercontact. U kunt dan de resultaten van uw 

dochter/zoon bespreken met de klassenleerkracht/hulpklassenleerkracht.  

Indien u dit wenst, kan u vanaf 14.00 u. één van onze CLB-medewerksters (lokaal 

1.0.36b) spreken. Ook tijdens de vakanties kan u hen spreken op de zetel van het CLB te 

Vilvoorde, Gendarmeriestraat 63 en dit op dinsdag 27 december en vrijdag 06 januari, 

telkens van 08.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u. (tel. 02 251 15 55).   

 



• op donderdag 12 januari 2012 is er een volgend oudercontact: die avond is er 

gelegenheid om van 17.30 u. tot 21.30 u. alle vakleerkrachten te spreken. Vanaf  

18.00 u. zal ook één van onze CLB-medewerksters aanwezig zijn. 

 

Tijdens de volgende weken zullen de leerlingen intensief bezig zijn met de studie: toetsen en 

taken moeten nog gemaakt worden, maar ook de voorbereiding van de proefwerken mogen 

zij niet uit het oog verliezen. 

 

Vakleerkrachten zullen in de aanloop naar de proefwerken belangrijke tips en adviezen 

geven voor een goede verwerking van de leerstof. Zij zullen uw dochter/zoon ook aanraden 

hun werk te plannen. Tijdens het SWA-uur werd en zal extra aandacht besteed worden aan 

planning en studietips.    

Een weloverwogen planning van de voorbereiding biedt uw kind meer zekerheid en vooral 

vertrouwen: op die manier wordt een proefwerk geen onoverkomelijke hindernis, maar een 

uitdaging om verworven kennis en vaardigheden te toetsen.  

 

In de week die de proefwerken voorafgaat, wordt in principe geen nieuwe leerstof meer 

gezien. Er worden herhalingsmomenten gepland en uw kind krijgt de kans om vragen te 

stellen.  

Dit veronderstelt dat uw zoon of dochter in de daaraan voorafgaande week alle notities in 

orde heeft gebracht en alle leerstof al eens heeft doorgenomen. We zouden het waarderen 

als u dit proces mee opvolgt.   

 

Wij wensen alle leerlingen goede prestaties toe. 

 

 

 

 

 

 

Greet Verreydt                                                Gino Broeckhoven 

Adjunct-directeur 1
ste

 graad                                                Algemeen directeur  

 

 

 

 


