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INFORMATIEBRIEF 2 - schooljaar 2022-2023 
 
 
Geachte ouder(s) 
Beste leerling(e) 
 
We naderen het einde van het eerste trimester en dit betekent dat de proefwerken binnenkort van start 
gaan. We begrijpen maar al te goed dat de proefwerkenperiode erg stressvol kan zijn voor zowel leerlingen 
als ouders. Daarom willen we u via deze brief alvast enkele praktische afspraken meegeven m.b.t. de 
organisatie van de proefwerken zodat uw zoon/dochter zich tijdig en goed kan voorbereiden op deze 
intensieve periode.  

  
PROEFWERKEN 
 
Waar vindt u het proefwerkrooster en de lokaalverdeling ? 
 
U kunt de proefwerkroosters raadplegen via Smartschool (Ga naar -> Intradesk -> respectievelijk jaar kiezen 
-> Proefwerkrooster). 
  
Het is belangrijk om samen met uw zoon/dochter het rooster te bekijken zodat hij/zij de proefwerken goed 
kan voorbereiden. Een weloverwogen planning alsook de steun van ouder(s) bieden uw zoon/dochter meer 
zekerheid en rust. Voorzie tevens tijd voor ontspanning en voldoende nachtrust.  
 
Tijdens de week van 14 t.e.m. 18 november 2022 worden er sessies ‘leren leren’ georganiseerd i.v.m. de 
proefwerken voor de leerlingen uit de 1ste graad. Uw zoon/dochter ontvangt hierover deze week een e-mail 
met de mogelijkheid om in te schrijven. 
 

Hoe verloopt het proefwerk? 
 

De leerlingen starten ’s morgens met het proefwerk om 08.30 uur en kunnen, indien gewenst, blijven 
doorwerken tot 12.05 uur.  
Alle leerlingen krijgen, bij twee proefwerken, beide tegelijkertijd uitgedeeld. 
 
Wanneer uw zoon/dochter klaar is met het proefwerk mag hij/zij de school verlaten om 10.10 uur.  
Leerlingen uit de derde graad mogen de school verlaten van zodra ze klaar zijn. 
 
Indien uw zoon/dochter ’s middags een examen heeft, dan start dit om 13.05 uur. Hij/zij mag steeds blijven 
doorwerken tot 15.35 uur. 
 
Wat heeft mijn zoon/dochter nodig tijdens het proefwerk? 
 
De leerlingen nemen alleen het nodige schrijfgerei mee in een transparant etui of zakje. Boekentassen e.d. 
worden voor- of achteraan in het lokaal geplaatst.  
 
Het gebruik van didactische middelen (rekenmachine, atlas, …) kan alleen wanneer dit op voorhand door de 
vakleerkracht werd gecommuniceerd. 
 
Wat gebeurt er bij spieken? 
 
Bij spieken wordt de procedure zoals beschreven in het schoolreglement (p. 28) gevolgd. 

https://www.sintbavogent.be/uploads/humaniora/documents/Schoolreglement-2022-2023.pdf
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Wat bij ziekte of afwezigheid?  
 
Gelieve vóór 9 uur de school te verwittigen indien uw zoon/dochter afwezig zal zijn. Voor elke afwezigheid 
(ook voor 1 dag) net voor of tijdens de proefwerken is een medisch attest vereist.  
In principe worden alle proefwerken ingehaald. De inhaalproefwerken gaan door van: 
 

• maandag 19 december tot en met donderdag 22 december 2022 voor de eerste graad, het derde 
jaar en de derde graad. 

• Dinsdag 20 december tot en met donderdag 22 december 2022 voor het vierde jaar. 
 

Bij korte afwezigheden spreken de leerlingen een datum af met de vakleerkracht om een proefwerk in te 
halen. Indien uw zoon/dochter langdurig afwezig zou zijn tijdens de examenperiode kunt u voor verdere 
afspraken terecht bij de directie. 
 
Kan mijn zoon/dochter (half-intern of extern) op school studeren tijdens de proefwerkenperiode? 

 
Tijdens de proefwerkenperiode zijn de leerlingen in de namiddag vrij om hun proefwerken voor te bereiden. 
Uw zoon/dochter kan op school studeren of thuis.  
Op school organiseren wij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telkens namiddagstudie van 13.00 tot 
15.35 uur. Daarnaast kan uw zoon/dochter ook in de avondstudie blijven van 15.45 tot 17.45 uur (niet op 
vrijdag).  
Inschrijven voor de studie kan via de startpagina op Smartschool of via deze link ten laatste op woensdag 30 
november 2022. Leerlingen die op school studeren verlaten de school niet na het indienen van hun 
proefwerk.  
 
Mijn zoon/dochter is intern. 
 
Internen mogen, wanneer ze klaar zijn met het proefwerk, het lokaal verlaten op het afgesproken tijdstip, 
maar uiteraard nooit de school. Vanaf 10.10 uur kunnen de leerlingen terecht in de huiskamer. Om 11.15 uur 
gaan de gangen van het internaat open en mogen de leerlingen naar hun kamer om te studeren. Leerlingen 
die nog wat willen ontspannen blijven in de huiskamer of op de speelplaats tot aan de maaltijd. 
Na het laatste proefwerk worden alle interne leerlingen verwacht op hun kamer voor een grondige 
poetsbeurt. Pas wanneer alles netjes is, kan uw zoon/dochter naar huis vertrekken. 
 
Mijn zoon/dochter komt met het openbaar vervoer naar school. 
 
In verschillende regio’s is er tijdens de proefwerkenperiode een aangepaste dienstregeling van kracht. Deze 
kan van regio tot regio verschillen. We raden dan ook aan om tijdens de proefwerken de verplaatsing van uw 
zoon/dochter te plannen via de routeplanner van De Lijn. 
 
LAATSTE DAGEN EERSTE TRIMESTER  
 
We bieden u voor alle duidelijkheid een overzicht van het verloop van de laatste dagen dit trimester. 
Na het indienen van het laatste proefwerk mogen de leerlingen naar huis vertrekken.   
 
vrijdag 16 december 2022 laatste proefwerk voor het 1ste, 2de, 3de, 5de en 6de jaar  
maandag 19 december 2022 laatste proefwerk voor het 4de jaar 
maandag 19 december t.e.m. 
donderdag 22 december 2022 

evaluerende klassenraden voor het 1ste, 2de, 3de, 5de en 6de jaar: de 
leerlingen zijn thuis 

dinsdag 20 december t.e.m. 
donderdag 22 december 2022 

evaluerende klassenraden voor het 4de jaar: de leerlingen zijn thuis 

donderdag 22 december 2022 16.30 uur: rapport + ouder- en leerlingencontact met de 
klastitularis 

vrijdag 23 december 2022 mogelijkheid tot inzage van het proefwerk van 9.30 tot 12.00 uur 
en van 14.00 tot 15.30 uur 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S8fUoSgqpkaJpZEmQfWeruevKWB7PL9LkGZslVSwuPJUM045M0xUNVE3NjlLRFNDM09PQllEVUQzTS4u
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BEREIKBAARHEID TIJDENS DE KERSTVAKANTIE 
 
Tijdens de kerstvakantie kunt u de leerlingenbegeleiding per mail bereiken van dinsdag 3 tot en met vrijdag 
6 januari 2023. 

• eerste jaar: nathalie.angelet@sbhg.be 

• tweede jaar: katelijn.uyttenhove@sbhg.be 

• derde jaar: gilles.devilder@sbhg.be 

• vierde jaar: thomas.vandevelde@sbhg.be 

• derde graad: annelies.vanlandeghem@sbhg.be  
 
Het VCLB Gent (Halvemaanstraat 96, 9040 Gent) is bereikbaar van woensdag 4 tot en met vrijdag 6 januari 
2023 van 8.30 tot 16.30 uur. Gelieve op voorhand een telefonische afspraak te maken op het nummer 09 
277 84 00. Heel wat praktische informatie vindt u ook op www.onderwijskiezer.be. 
 
VOORUITZICHTEN TWEEDE SEMESTER 

 
Belangrijke data van activiteiten uit het tweede semester kunt u steeds raadplegen via de jaarkalender op 
onze website. 
 
vrijdag 27 januari 2023 16.00 - 19.30 uur: nieuwjaarsreceptie voor de ouders en leerlingen 

van het 1ste jaar 
maandag 30 januari 2023 facultatieve vrije dag 
woensdag 15 februari 2023 
 

individuele leerlingencontacten voor de eerste en de tweede graad 
op school 

vrijdag 17 februari   klassenraaddag (leerlingen zijn thuis) 
van zaterdag 18 februari tot en 
met zondag 26 februari 2023 

krokusvakantie 

vrijdag 3 maart 2023 100 dagen 
vrijdag 24 maart 2023 digitale lesdag voor de 1ste en de 2de graad omwille van 

klassenraden 
van zaterdag 1 april tot en met 
zondag 16 april 2023 

paasvakantie 

donderdag 27 april 2023 19.30 uur: infoavond studiekeuze van de 1ste naar de 2de graad 
dinsdag 2 mei 2023 19.30 uur: infoavond studiekeuze van het 1ste naar het 2de jaar 
maandag 8 mei 2023 19.30 uur: infoavond studiekeuze van de 2de naar de 3de graad 
woensdag 10 mei 2023 individuele leerlingencontacten op school 
dinsdag 16 mei 2023 16.00 uur: oudercontact studiekeuze voor het 1ste, 2de, 4de en 6de 

jaar 
van maandag 21 augustus tot en 
met donderdag 24 augustus 2023 

indienen vakantietaken 

van dinsdag 22 augustus tot en 
met woensdag 23 augustus 2023 

bijkomende proeven 

 
Indien er zich problemen zouden voordoen of vragen zouden rijzen voor of tijdens de proefwerken, aarzel 
dan niet om contact op te nemen met de titularis, de vakleerkracht, de leerlingenbegeleider, het CLB of de 
directie. We gaan samen met u en uw zoon/dochter op zoek naar een gepaste oplossing.  
 
Wij wensen onze leerlingen veel goede moed en succes met de komende proefwerken! We hopen dat de 
inspanningen van uw zoon/dochter worden beloond zodat iedereen kan genieten van een fijne en 
ontspannende kerstvakantie! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Directie 
Sint-Bavohumaniora 
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