
 
 
 
 
 
 

MAANDKALENDER MAART 2023 

 

Beste ouder(s) en leerlingen 

 

De maand maart biedt zich aan met een rapport dagelijks werk en een examenperiode 1ste graad A-stroom.  
 
Studiekeuze 2de jaren 
In de loop van de maand maart komt het studiekeuzedossier aan bod in alle klassen van het tweede jaar A-
stroom. Vervolgens informeren wijzelf de leerlingen in de klas over de verschillende studierichtingen in het 
derde jaar. De leerlingen van de B-stroom kiezen voor een derde jaar beroep hout, bouw of mechanica. Zij 
worden door hun praktijkleerkrachten geïnformeerd over wat deze richtingen concreet inhouden. Zoals u 
reeds kon lezen in de jaarkalender staat op donderdag 2 maart de infoavond voor u, ouders, gepland.  
 
Partieel cijfer 3 
In de week van 20 maart ontvangt u het rapport dagelijks werk (partieel cijfer 3). 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 29 en 30 maart. De klassenleraar voegt 
de commentaar vanuit de klassenraad toe aan dit rapport en bespreekt dit met u op het oudercontact van 
31 maart. Uw zoon/dochter krijgt na de paasvakantie 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 
hebben plaats vanaf vrijdag 24 maart (zie afzonderlijk examenrooster) en lopen tot en met dinsdag 28 
maart.  De ouders en leerlingen ontvangen binnenkort  het examenrooster. Op woensdag 29 en donderdag 
30 maart houden de leerkrachten klassenraden en zijn de leerlingen niet op school.  
 
Ouder- en leerlingcontact 
Op vrijdag 31 maart 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. Deze beide contacten zullen op school verlopen. Mogen we er nogmaals op wijzen 
dat het leerlingcontact een verplichte activiteit is. Een afwezigheid op het leerlingcontact moet, net zoals 
een gewone afwezigheid, gewettigd worden. Uw zoon/dochter wordt verwacht op het afgesproken uur 
met zijn/haar klassenleraar.   
 
Maar toch graag ook nog even uw aandacht voor dit… 
We fly to your dream! 
In het kader van het aanwerven van jonge mensen bij de Belgische luchtmacht vindt in onze school op 
donderdag 16 maart het evenement ‘We fly to your dream!’ plaats. Met deze campagne hoopt de Belgische 
Luchtmacht jongeren warm te maken voor een militaire job in de luchtvaartsector: als piloot, 
luchtverkeersleider, elektronicaspecialist, brandweerman, technieker … Op 16 maart bezoekt de Belgische 
Luchtmacht de school. Om 9.40 uur landt de NH90 NFH (de vervanger van de Sea King) op het sportterrein 
van de school met aan boord twee leerlingen van de school. Naast de NH90 NFH, een tweemotorige, 
multifunctionele helikopter ontwikkeld als reactie op de NAVO behoefte aan een militaire helikopter die 
zowel boven land als boven zee kan opereren, is ook de Panther Rosenbauer Fire Fighter op school 
aanwezig, een van de krachtigste brandweerwagens van ons land. Na de landing volgt een dag met tal van 
interessante workshops voor de leerlingen van de 3de graad waarna ze voor zichzelf kunnen uitmaken of 
defensie iets voor hen is. Het betreft workshops rond de opleiding tot piloot, technieker, duiker, mission 
planner en air operations, meteo, de air traffic controller en air defence controller, force protection, 
luchtvaarttechniek … Omstreeks 15.15 uur vindt de ‘take off’ van de NH90 plaats, terug naar haar basis in 
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Koksijde. Alle leerlingen van de school mogen de landing en het opstijgen ter plaatse meemaken, uiteraard 
na een uitgebreide security briefing.  
 

 
 
MAANDKALENDER 

Woensdag 01.03  VDAB-opleiding ‘Frequentiesturingen en Cobot 1’ voor 6EE (vd) 
  Strafstudie 
Donderdag 02.03  VDAB-opleiding ‘Frequentiesturingen en Cobot 2’ voor 6EE (vd) 
   Infoavond studiekeuze 2de jaren 
Maandag 06.03  Tweedaagse uitstap Rotterdam voor 4TW, 4EMT2, 4B en 4H 
Dinsdag 07.03  Idem voor 4BW, 4EMT1, 4BT en 4M 
  Workshop Odisee voor 5BHK en 6BHK 
Woensdag 08.03  Tweede ronde van de wiskunde olympiade 
Donderdag 09.03   Uitstap ‘kruisbestuiving technologie en live muziek’ voor 6IW 
Zaterdag 11.03  Infodag kandidaat-leerlingen 
Maandag 13.03   Week van de sova-training voor 6IW, 6EE, 6EM en 6BHK 
Dinsdag 14.03  Praktijkdag 1ste jaars stagiairs Arteveldehogeschool 
  Ex-OKAN-leerlingenlunch 
   Medisch onderzoek voor 3M (vm) en 3B (nm) 
Donderdag 16.03  Project ‘We fly to your dream’ met Belgische Luchtmacht voor leerlingen 3de 

graad 
  HEV2-opleiding voor 6AT (deel 1) 
Vrijdag 17.03  HEV2-opleiding voor 6AT (deel 2) 
  Medisch onderzoek voor 3EMT1 (vm) 
Maandag 20.03  Eindejaarsreis voor 6IW (Valencia), 6BT (Barcelona), 6EIT (Rome) en 6AT (Krakau) 
Dinsdag 21.03  Praktijkdag 1ste jaars stagiairs Arteveldehogeschool 
Donderdag 23.03  Start Ramadan 
Vrijdag 24.03  Begin examenperiode voor 1ste graad A-stroom (zie afzonderlijk rooster) 
Maandag 27.03  Eindejaarsreis voor 6EE en 6EM (Reims) 
Dinsdag 28.03  Laatste examendag 1ste graad A-stroom 
  24:00 punten examen 
Woensdag 29.03   Klassenraden (vrijaf voor alle leerlingen) 
Donderdag 30.03  Klassenraden (vrijaf voor alle leerlingen) 
  Strafstudie 6 
Vrijdag 31.03  Leerlingencontact in de voormiddag op afspraak met de klassenleraar 
  Oudercontact van 15.30 tot 19 uur 
Zaterdag 01.04  Paasvakantie t.e.m. 16 april  
 


