Proefwerken december 2018

De proefwerkenperiode praktisch bekeken.
Waar vind ik de proefwerkenregeling en de lokaalverdeling ?
De proefwerkenregeling en de lokaalverdeling vind je op smartschool en hangt uit op
de speelplaats. (college informatief/informatie/ proefwerken)
Wie start wanneer met de proefwerken ?
Wie?
3es + 4es
(uitgez. GL)
5es + 6es
+ 3GL + 4GL

Einde lessen
Donderdag 06/12
om 12.00 uur
Woensdag 05/12
om 12.00 uur

Start proefwerken
Vrijdag 07/12

Einde proefwerken
Dinsdag 18/12

Donderdag 06/12

Dinsdag 18/12

Wat is de tijdsindeling van de proefwerken ? vanaf vrijdag 07/12
Van 08.30 tot 10.00 uur Eerste proefwerkbeurt
Van 10.00 tot 10.30 uur Pauze
Van 10.30 tot 12.00 uur Tweede proefwerkbeurt

De leerlingen dienen het proefwerk ten laatste in om 10.00 en om 12.00 uur. Er
wordt niet langer gewerkt aan het proefwerk. Een uitzondering hierop is de zorgklas.
Wat is de zorgklas ?
Tijdens de proefwerkenperiode kunnen leerlingen die nood hebben aan extra
begeleiding en opvolging terecht in de zorgklas. De beslissing om een leerling in de
zorgklas toe te laten, wordt steeds in overleg met de leraren, de
leerlingenbegeleiding en de directie genomen.
Hoe verlopen de mondelinge proeven ?
Bij mondelinge proeven bepaalt de leraar om welk uur je verwacht wordt. Vóór of
tussen twee mondelinge proeven kan je terecht in het schoolrestaurant om er te
studeren.
Heb je geen proefwerk of is de mondelinge proef voorbij, dan hoef je niet op school
te blijven.
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Welke kledij moet ik aan op een mondelinge proef ?
We vragen dat je verzorgde kledij draagt op een mondelinge proef. Graag geven we
je enkele tips :
-

Jongens dragen een hemd en een lange broek. Een pak met das is niet verplicht.
Meisjes dragen een bloes of een truitje met mouwen, een lange broek, jurk of
rok.

Wanneer is er proefwerkenstudie ?
Vanaf woensdag 5 december is er dagelijks proefwerkenstudie van 13.00 tot 15.45
uur en van 16.15 tot 18.00 uur.
Op vrijdag 07/12 en 14/12 is er enkel studie tot 16.00 uur.
Op zaterdag 01/12, 08/12 en 15/12 is er studie van 9.00 tot 12.00 uur.
Vanaf donderdag 06/12 wordt er tussen 15.45 en 16.15 uur een vieruurtje
aangeboden (2,50€). Dit wordt via de schoolfactuur geregeld.
Inschrijvingen proefwerkenstudie en vieruurtje : zie pagina 6.
Welk materiaal mag ik meenemen in het lokaal ?
Je zet je boekentas vooraan of achteraan in het lokaal. Het schrijfgerief steekt in een
doorzichtige plastieken zak.
Atlas, rekenmachine of ander hulpmateriaal zijn slechts toegelaten wanneer de
vakleraar dit vooraf meldde.
Je hebt geen GSM, MP3, IPod, IPad en Smartwatch op zak. Indien het toestel in de
boekentas steekt, moet het uitgeschakeld zijn. Het bijhebben van een GSM en andere
multimedia wordt gelijkgesteld aan spieken.
Wanneer mag ik mijn proefwerk indienen ?
Ben je klaar met je proefwerk, dan steek je je hand op. De leraar met toezicht komt
het proefwerk ophalen.
Wat mag/kan ik doen na het indienen van mijn proefwerk ?
Na het indienen van je proefwerk, vraag je de toestemming van de leraar om
materiaal uit je boekentas te halen. Je kunt dus in de resterende tijd voor een
volgende proefwerkbeurt studeren. Blijven er slechts 10 minuten van de
proefwerktijd over, dan zal je geen toestemming krijgen om gerief uit je boekentas te
halen.
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Wat moet ik doen bij ziekte of afwezigheid ?
Kan je door ziekte enkele proefwerken niet afleggen, dan moet je :
-

de school onmiddellijk telefonisch verwittigen
je afwezigheid staven met een doktersbriefje
het proefwerk inhalen op dinsdag 18/12, woensdag 19/12 of op donderdag
20/12.
Hiervoor word je door de leerlingenbegeleiding gecontacteerd.

Wat gebeurt er bij spieken ?
Stelt de leraar vast dat je spiekt tijdens het proefwerk, dan dien je het proefwerk
onmiddellijk in. De leraar zal het proefwerk ondertekenen met de mededeling
spieken. Daarna werk je verplicht in een andere kleur verder aan je proefwerk. De
klassenraad beslist over het toekennen van de punten. De klassenraad kan het
proefwerk nietig te verklaren. Hierdoor krijgt de leerling geen score en moet dit
proefwerk opnieuw gemaakt worden.
Moet ik op school aanwezig zijn na de proefwerken ?
Op woensdag 19/12, donderdag 20/12 en vrijdag 21/12 word je niet op school
verwacht.
Heb je echter één of meer proefwerken niet kunnen afleggen, dan worden er in de
voormiddag inhaalproefwerken georganiseerd.
Oudercontact
Op vrijdagnamiddag 21/12 is er oudercontact vanaf 14.30 uur. Via het invulstrookje
op pagina 7 kunt u als ouder(s) afspreken om welk uur u de klassenleraar wenst te
ontmoeten. De klassenleraar bevestigt de afspraak via de schoolagenda.
We vragen dat ook alle leerlingen mee komen naar het oudercontact.
Wenst u de directie of de CLB-medewerker te ontmoeten tijdens de kerstvakantie,
gelieve een afspraak te maken via volgende nummers:
Directeur

Frank Hosten

0477/31.97.28

Adjunct-directeur

Bernard Cauliez

0472/53.63.86

Vrij CLB Ieper

057/21.60.48
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Hoe kan je het rapport digitaal consulteren ?
Vrijdag 21 december vanaf 14.00 uur is het rapport te consulteren op smartschool. Op die
manier kan je al het resultaat zien nog vóór het oudercontact.
Om het rapport digitaal te consulteren ga je naar smartschool met je inloggegevens .
•
•
•
•
•

Je bevindt je nu op het startscherm van smartschool.
Rechtsonder is er een kader “Administratie”.
Daar klik je op “Skore puntenboek”.
Links vind je 3 knoppen, je klikt op de onderste knop “rapporten”.
Je kunt het rapport bekijken.

Ouders die vragen hebben over het gebruik van smartschool kunnen tijdens het
oudercontact terecht bij de ICT-coördinatoren. Graag verwijzen wij ook naar onze website
waar een aantal filmpjes staan die u helpen bij het gebruik van smartschool :
www.collegeieper.smsi.be , klik op media en dan op smartschool.

4

Proefwerken december 2018

Remediërende proeven (enkel in de 3de graad)
Remediërende proeven geven de leerlingen van de derde graad de kans om tekorten van het
eerste trimester op te halen tot 50 %.
Hoe gaan we te werk ?


Een leerling heeft één of meerdere tekorten op het totaal van een vak.



Tijdens het oudercontact van vrijdag 21/12 krijgt de leerling van de klassenleraar
een aanvraagformulier voor remediërende proeven.



De ouders en leerling beslissen welke remediërende proeven zij wensen aan te
vragen. Maandag na de kerstvakantie (7 januari) dient de leerling dit officieel
formulier met daarop de aanvraag en de keuze voor de remediërende proeven in
bij de klassenleraar.



Er kunnen maximum 2 remediërende proeven per leerling worden aangevraagd.



Bij een geslaagde remediërende proef wordt de score voor het eerste semester
opgetrokken tot 50 % .



De remediërende proeven worden op zaterdag 19 januari georganiseerd van 8.30
uur tot 12.00 uur.
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Inschrijven proefwerkenstudie en vieruurtje
1ste trimester
Er kan enkel digitaal via smartschool ingeschreven worden voor de proefwerkenstudie en
voor het vieruurtje.
Hoe ga je te werk ?
•
•
•
•
•
•

Alle leerlingen vullen de enquête in, ook de leerlingen die niet van plan zijn
om naar de proefwerkenstudie te komen.
Je gaat op smartschool naar “enquête” (rechts bij administratie)
Je kiest de enquête “Proefwerkenperiode december 2018 : studie en
vieruurtje”
Je vult alle vragen in : je klikt welke proefwerkenstudies je zult volgen en
welke dagen je een vieruurtje wenst.
Vergeet niet op het einde te klikken op “indienen”
De enquête wordt afgesloten op maandag 26 november 12.00 uur. Wie dan
de enquête niet heeft ingevuld, kan niet aansluiten bij de proefwerkenstudie
en het vieruurtje.

Vieruurtje :
•
•

•

Het vieruurtje bestaat elke dag uit 1 chocoladekoek, een stuk fruit en een
yoghurt per leerling en koffie of melk.
Enkel leerlingen die zich via smartschool ingeschreven hebben, kunnen die
dag aanschuiven voor het vieruurtje. Er worden hierop geen uitzonderingen
gemaakt.
Alle bestelde vieruurtjes worden via de schoolfactuur aangerekend ook
wanneer de leerling niet komt opdagen. Enkel bij ziekte wordt dit niet
aangerekend. Het vieruurtje kost 2,50€.

Wanneer proefwerkenstudie ?
Vanaf woensdag 5 december is er dagelijks proefwerkenstudie van 13.00 tot 15.45
uur en van 16.15 tot 18.00 uur.
Op vrijdag 07/12 en 14/12 is er enkel studie tot 16.00 uur.
Op zaterdag 01/12, 08/12 en 15/12 is er studie van 9.00 tot 12.00 uur.
Vanaf maandag 10/12 wordt er tussen 15.45 en 16.15 uur een vieruurtje
aangeboden (2,50€). Dit wordt via de schoolfactuur geregeld.
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Invulblad oudercontact vrijdag 21 december
Je geeft dit blad af aan de klassenleraar uiterlijk op maandag 26 november.

De ouder(s) van …………………………………………………………………. klas …………………………….

kunnen op volgende moment de resultaten, inzet en de houding van hun zoon/dochter te komen
bespreken :





14.30 uur
15.00 uur
15.30 uur
16.00 uur






16.30 uur
17.00 uur
17.30 uur
18.00 uur






18.30 uur
19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

 om het even

Gelieve hier de naam en de klas van broers/zussen te noteren die ook in het College zitten :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

datum :

handtekening(en) :

…………………………..

……………………………………………………
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We wensen iedereen een zalige kerst
en een gelukkige start voor 2019 !
De leraren,
de leerlingenbegeleiders ,
het secretariaat,
het onderhoudspersoneel
en de directie
van het College Ieper
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