
 

Sint-Theresiacollege Veldstraat 11 1880 Kapelle-op-den-Bos Tel. (015)71 13 80 – 71 11 94 Fax (015)71 40 71 

 
 
 

Kapelle-op-den-Bos  15 november 2011 
 
 
 
Aan de ouders van leerlingen van het vijfde jaar 
 
 
Beste ouders 
Geachte mevrouw, heer 
 
 
We naderen het einde van het eerste semester en met dit schrijven willen wij u op de hoogte 
brengen van de proefwerkregeling en de activiteiten van de laatste dagen van dit semester.  
 
Als bijlage bij deze brief vindt u een overzicht van de volgorde van de proefwerken en de 
proefwerklokalen op de achterzijde. Dankzij hun klasvertegenwoordiger zijn de leerlingen hiervan 
al langer op de hoogte zodat ze tijdig konden starten met een degelijke voorbereiding. U vindt de 
proefwerkenroosters ook op www.stk.be. We houden eraan u dit rooster schriftelijk mee te delen 
om misverstanden te vermijden. Tevens vragen wij uw aandacht voor volgende informatie.  
 

 Tijdens de periode van de proefwerken zijn de leerlingen van het vijfde jaar ’s namiddags vrij om 
hun proefwerken thuis voor te bereiden. Deze regeling geldt vanaf woensdag 7 december. 
 

 Er is ook studiemogelijkheid op school voor leerlingen die thuis of bij familie niet terecht 
kunnen: alle werkdagen, behalve woensdag, van 13.00 tot 16.05 uur. Deze leerlingen kunnen in 
de refter hun boterhammen eten. Om een sluitende organisatie te verzekeren, verzoeken wij u 
de adjunct-directeur, mijnheer Verholen, tijdig op de hoogte te brengen, als uw dochter/zoon 
op school blijft om te studeren. 
 

 Op woensdag 21 december en donderdag 22 december zijn de leerlingen vrij. De leerkrachten 
corrigeren proefwerken en houden klassenraden. 
 

 Op vrijdag 23 december  worden de leerlingen om 08.40 uur op school verwacht. Tijdens de 
voormiddag organiseert de werkgroep POST (Pastoraal op het Sint-Theresiacollege) een 
kerstviering en andere activiteiten rond Kerstmis. Tot slot krijgen de leerlingen hun rapport.          
’s Namiddags is er een oudercontact van 14.00 tot 19.00 uur. U kan dan de resultaten van uw 
dochter/zoon bespreken met de klassenleerkracht. Er zal een CLB-medewerkster aanwezig zijn 
van 14.00 tot 19.00 uur.  

 

 Op dinsdag 10 januari 2011 is er een volgend oudercontact: die avond kunt u vanaf 17.30 tot 
21.30 uur alle vakleerkrachten en ook de CLB-medewerkster(s) spreken. 

 
Op de volgende bladzijde  geven we u extra informatie over o.a. de proefwerken en het 
oudercontact. 
 
Wij wensen onze leerlingen veel goede moed en succes met de komende proefwerken. 
 
 
 
 
 
Tim Houberechts Paul Verholen Gino Broeckhoven 
coördinator 3de graad adjunct-directeur a.i. algemeen directeur  

http://www.stk.be/
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Belangrijke informatie 
 
1. Bij de voorbereiding en het verloop van de proefwerken 
 
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. Een weloverwogen planning van de voorbereiding en ook de steun van ouder(s) bieden 
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. 

 
De proefwerken hebben plaats tijdens de gewone lestijden. M.a.w. een proefwerk duurt van 08.40 
tot 10.25 uur en/of van 10.40 tot 12.25 uur. Leerlingen van de derde graad mogen vanaf 12.00 uur 
de school verlaten. De leerkracht met toezicht beslist vanaf wanneer de proefwerken mogen 
afgegeven worden. Leerlingen die een proefwerk afleggen dat geprogrammeerd staat van 08.40 tot 
10.25 uur, verlaten om 10.25 uur de school. 

 
Indien er zich problemen zouden voordoen of vragen zouden rijzen voor of tijdens de proefwerken, 
aarzel dan niet om tijdig contact op te nemen met de klassenleerkracht, de graadcoördinator of de 
directie. Zij zullen u graag helpen indien mogelijk. 
 
Broers of zussen die tijdens het schooljaar een gemeenschappelijke atlas of rekentoestel 
gebruiken, kunnen voor de proefwerkperiode een extra exemplaar reserveren bij de 
graadcoördinator. 
 
2. Wat betreft het oudercontact van vrijdag 23 december 2011 
 
Onze CLB-medewerksters, mevr. Hera Van de Vijver en mevr. Joke Thomassen, zullen op vrijdag 23 
december afwisselend op school aanwezig zijn van 14.00 tot 19.00 u. Het zou die namiddag wel 
eens heel druk kunnen worden voor hen. Om hun contacten met de ouders een beetje te spreiden 
in de tijd en om ’s namiddags de rij wachtenden te beperken, zijn ze bereid om onze ouders ook te 
ontvangen in het CLB zelf, Gendarmeriestraat 63, 1800 Vilvoorde en dit op dinsdag 27 december en 
vrijdag 6 januari  van 08.30 tot 16.00 uur. Gelieve hen in dit geval vooraf telefonisch te contacteren 
op het nummer 02 251 15 55 van het CLB of via e-mail: hera.vandevijver@clbnwb.be en 

joke.thomassen@clbnwb.be. 
 
3. Sommige leerlingen kregen eind juni 2011 een vakantiewerk of waarschuwing.  
 
Wij hebben  onze leerlingen bij het begin van het schooljaar herinnerd aan de betekenis ervan. Wij 
citeren uit het schoolreglement, blz. 23: 

 
‘ Als de klassenraad van oordeel is dat de leerling wel geslaagd is, maar best een onderdeel van de 
leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij als 
studiehulp een vakantiewerk geven. De leerling wordt hiervan via het eindrapport of per brief 
verwittigd. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het werd uitgevoerd, kunnen 
reeds belangrijk zijn voor het volgende schooljaar. 

 
De klassenraad kan via het eindrapport of per brief ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. 
Ondanks één of meer tekorten wordt toch een positieve beslissing genomen. De leerling krijgt één jaar 
tijd om bij te werken. De school zal hem hierbij helpen. Komt er echter geen merkbare positieve 
evolutie, dan kan men het volgende schooljaar onmogelijk even soepel zijn.’ 
 
4. Busverbinding 
 
Aangezien de leerlingen tijdens de proefwerken ’s middags naar huis gaan gelden er andere regelingen 
in verband met de busverbindingen. Leerlingen die over een busabonnement beschikken mogen 
uitzonderlijk tijdens de examens de school vijf minuten vroeger verlaten. Deze toestemming kan 
verkregen worden op het leerlingensecretariaat, na voorlegging van het busabonnement. 

mailto:hera.vandevijver@clbnwb.be
mailto:joke.thomassen@clbnwb.be

