Westmalle, 10 november 2017

Aan de ouders van onze leerlingen in de 5de jaren SO

Geachte ouders

Uw zoon of dochter kreeg deze week het proefwerkrooster en het proefwerkreglement. De lessen
eindigen op woensdagmiddag 6 december 2017.
Tijdens de proefwerkperiode kunnen de leerlingen ’s namiddags thuis studeren. Ze kunnen ook op school
blijven en de namiddagstudie volgen (tot 16.00 uur). De leerlingen die hiervoor intekenen, blijven
verplicht op school eten. Mogen wij u vragen om uw keuze in smartschool kenbaar te maken voor
donderdag 16 november. De avondstudie op vrijdag vervalt tijdens de proefwerkperiode.
De regeling voor de laatste dagen van het trimester ziet er uit als volgt:


woensdag 20 december 2017: het laatste schriftelijk proefwerk eindigt om 10.05 uur.
Door een goede samenwerking met de andere schooldirecties, het gemeentebestuur en de politie
bleef de overlast in het dorpscentrum na de laatste proefwerken vorig jaar tot een minimum
beperkt. Toch willen wij opnieuw aan alle ouders vragen dat ook zij hun verantwoordelijkheid
opnemen en met hun zoon of dochter goede afspraken maken.



donderdag 21 december 2017: de leerkrachten vergaderen over de resultaten en bereiden de
oudercontacten voor; alle leerlingen mogen thuis blijven (voor opvang contacteert men het
secretariaat).



vrijdag 22 december 2017: in de voormiddag verwachten wij alle leerlingen voor een kerstbezinning
en het afhalen van het rapport (het precieze tijdstip en de locatie delen we later mee); in de
namiddag organiseren wij een oudercontact volgens afspraak waarbij de ouders én de leerling de
klassenleraar kunnen spreken (u ontvangt hierover later nog een brief). Vrijdag 22 december is voor
alle leerlingen een verplichte schooldag!

Wij zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen tijdens de voor hen zware proefwerkperiode ook op uw
steun kunnen rekenen. Wij wensen hen alle succes toe!

Met vriendelijke groeten

De directie

Sint-Jan Berchmanscollege  Westmalle  tel. 03 312 98 98  e-mail: college@sjbmalle.be
Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.

