
 
 
 
 
 
 

MAANDKALENDER MAART 2019 

 

Beste ouder(s) 

 

De maand maart biedt zich aan met tal van lesvervangende activiteiten, een rapport dagelijks werk en 
een examenperiode 1ste graad A-stroom. 
Partieel cijfer 3 
In de week van 18 maart ontvangt u het rapport dagelijks werk (partieel cijfer 3) digitaal. Dit rapport geeft 
de resultaten en de vakcommentaren van toetsen en taken gemaakt in de periode januari tot half maart. 
Dit rapport is nog niet volledig: het attituderapport (feedback vanuit de klassenraad) ontbreekt nog. Deze 
resultaten worden namelijk besproken tijdens de klassenraden van 3 en 4 april. De klassenleraar voegt de 
commentaar vanuit de klassenraad toe aan dit rapport en bespreekt dit met u op het oudercontact van 5 
april. U krijgt op dat moment het volledige rapportmapje mee naar huis. 
Paasexamens 1ste graad A-stroom  
Voor de 1ste graad A-stroom wordt het trimester afgesloten met een examenperiode. De paasexamens 
voor 1IW, 1A, 2IW, 2BHT en 2ME hebben plaats vanaf woensdag 27 maart (zie afzonderlijk 
examenrooster), en lopen tot en met woensdag 3 april.  De ouders en leerlingen ontvangen eerstdaags 
het examenrooster. Op donderdag 4 april houden de leerkrachten klassenraden en zijn de leerlingen niet 
op school.  
Ouder- en leerlingcontact 
Op vrijdag 5 april is er geen les, maar worden de leerlingen verwacht op het tweede leerlingencontact in 
de voormiddag. In de namiddag wordt het tweede trimester voor alle leerlingen en hun ouders afgesloten 
met een oudercontact van 15.30 tot 19 uur. Mogen we er nogmaals op wijzen dat het leerlingcontact een 
verplichte activiteit is. Uw zoon/dochter wordt verwacht op het afgesproken uur met zijn/haar 
klassenleraar. Gewettigde afwezigheden worden op voorhand gemeld bij de adjunct-directeur.  
We wensen uw zoon/dochter veel goede moed toe voor de komende examen- en/of toetsenperiode. 
 
MAANDKALENDER 

Vrijdag 01.03  100 dagenviering voor alle 6de jaren. Vrijaf voor alle 7de jaren 
Maandag 04.03  Krokusvakantie (t.e.m. 10.03) 
Maandag 11.03  Begin stage 3de graad BSO en technieken en 7SB 
  Begin doe-dagen voor leerlingen 6de leerjaar 
  Verkeersles ‘De bromfiets in het verkeer’ door politie Deinze-Zulte voor 3BB, 

3BBM, 3EE en 3EM 
Dinsdag 12.03  Verkeersles ‘De bromfiets in het verkeer’ door politie Deinze-Zulte voor 3ET, 

3MT, 3BT, 3BHK, 3IW en 3BH 
  Verkeerslessen voor alle 2de jaren door Vlaamse Stichting Verkeerskunde  
Donderdag 14.03  Idem voor alle 4de jaren (behalve 4BBM) 
Vrijdag 15.03  Infoles studiekeuze door CLB voor 2IW, 2BHT en 2ME 
Maandag 18.03   Workshop Elektronica@TVH voor 5EE en 6EE (vm) 
Donderdag 21.03   Kangoeroewedstrijd Wiskunde voor 1ste graad A- en B-stroom (lesuur 1-2) 
  Oorlog en Vrededag voor 5IW, 5EE, 5EM en 5BHK (vd) 
  Infoavond kandidaat-leerlingen en hun ouders 
  Infoavond eindejaarsreis voor 6EE en 6EM 
Vrijdag 22.03  Eerstestemmersdag (Vlaams Parlement) voor 6IW, 6EE, 6EM en 6BHK (vd) 
Maandag 25.03  Bedrijfsbezoek Wienerberger voor 4BB, 4BT en 4BHK 
Dinsdag 26.03  Infosessie HOWest voor 6BT en 6BHK (lesuur 3-4) 
  Infoavond studiekeuze 2de jaren    
Woensdag 27.03  Start examenperiode voor 2IW, 2BHT en 2ME. Studievrijaf in de namiddag vanaf 
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26.03 
  Strafstudie 6 
Donderdag 28.03  Start examenperiode voor 1IW en 1A. Studievrijaf in de namiddag vanaf 28.03 
  Theoretisch rijexamen voor ingeschreven leerlingen door SBAT 
  Klassenraad voor 4BT, 5BHK, 5EIT, 6IW, 6EE, 6EM, 6AT, 6BT, 6EIT en 6BA (16 uur)

 15.50 uur: vrijaf voor 5IW, 5BHK, 5EE, 5EM, 6IW, 6EE, 6EM, 6BHK, 7BAE, 7BCW 
en 7BIH 

Maandag 01.04  Eindejaarsreis voor 6IW (Ierland), 6EE en 6EM (Parijs), 6EIT en 6AT (Normandië) 
  Opleiding HEV2@school (Educam) voor 7BAE (ook op 02.04) 
Dinsdag 02.04  Eindejaarsreis voor 6BT (Rome) 
Woensdag 03.04  Laatste examendag 1ste graad A-stroom 
  Strafstudie 6 
  Klassenraden 
Donderdag 04.04  Vrijaf voor alle leerlingen 
  Klassenraden 
Vrijdag 05.04  Leerlingencontact in de voormiddag op afspraak 
  Oudercontact van 15.30 tot 19 uur 
Zaterdag 06.04  Paasvakantie t.e.m. 22 april  
 


