mei-juni 2014
Geachte ouder(s)
Beste leerlingen



Nog twee maanden en het schooljaar zit er weer op!



donderdag en vrijdag 29 – 30 mei: Hemelvaart en
brugdag
school 8.50u – terug omstreeks 15.30u) PCLB

Begeleiding voorbereiding examens juni
De leerlingen die dit wensen kunnen geholpen worden
bij hun examenplanning door de leerlingenbegeleiders.

maandag 2 juni: Medisch onderzoek 1 AC (vertrek
Hasselt



maandag 9 juni: Pinkstermaandag (iedereen vrijaf)

Dit gaat telkens door tijdens de middagpauze vanaf
12.45 u.

Aanvang examens juni 2014

Voor het eerste en het tweede jaar is dit op maandag

Tot en met vrijdag 20 juni

13 mei, voor het derde en het vierde jaar op vrijdag 17



5EMT, 5HUM, 6MTW, 6EMT, 6HUM
Van donderdag 5 juni 2013



5MTW
Van vrijdag 6 juni 2013



6SEC
Van dinsdag 10 juni 2014 (maandagnamiddag
lesvrij)



3ECO, 3HUM, 4ECO, 4HUM,
woensdag 11 juni 2014



5SEC, 4 HAN, 3 HAN
Donderdag 12 juni 2013



2MW, 2HAN, 3WET, 4WET,
Van donderdag 12 juni 2013



1ste jaren
Van vrijdag 13 juni 2014 (donderdagnamiddag
lesvrij)

mei en voor het vijfde en het zesde jaar op donderdag
16 mei.

Deze begeleiding is niet verplicht. Nochtans is dit
een aanrader, zeker voor leerlingen die niet
voldoende of verkeerd plannen.
Verdere planning (zie ook verkorte kalender
website en uitgebreide versie Smartschool)


donderdag 1 mei – Feest van de Arbeid
(verlofdag)



vrijdag 2 mei – Facultatieve verlofdag



dinsdag 6 mei – adviesbespreking 6de jaar
(16.00u)



vrijdag 9 mei - Medisch onderzoek 1 AB (vertrek
school 8.50u – terug omstreeks 15.30u) PCLB
Hasselt



woensdag 14 mei: Olyfran proclamatie en
prijsuitreiking – Brussel (geselecteerde leerlingen)








woenssdag 14 mei – gezond ontbijt

Gegevens over de busregeling tijdens de examens

(georganiseerd door de lln. van 5SEC)

volgen zodra we hierover beschikken.

donderdag 15 mei
infoavond hoger onderwijs (19.30u)

En verder…

maandag 19 mei



maandag 23 juni: deliberaties (leerlingen vrijaf)

Verkeersgetuige (6de jaars)



dinsdag 24 juni: deliberaties (leerlingen vrijaf)

donderdag 22 mei

woensdag 25 juni:

Uitstap Leuven – Zaventem (3de jaar)

- deliberaties (leerlingen vrijaf)

Infoavond (3 HAN)

- 19.00 u. (laatstejaars): proclamatie (uitreiking

vrijdag 23 mei

diploma)

Uitstap Rochefort 2de jaar (hele dag)



donderdag 26 juni:
- vanaf 9.00 u: leerlingen van 1,2,3 leveren
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boeken, schriften e.d. in. Zij mogen vanaf 12.00 uur
naar huis.
- vanaf 13.00 u: leerlingen van 4,5,6 leveren
boeken, schriften e.d. in. De leerlingen mogen naar
huis als de boeken van de klas zijn ingeleverd.
Leerlingen die niet naar huis kunnen gaan, kunnen
op school blijven totdat iemand hen komt halen of
totdat er een bus is. De busregeling van die dag
vindt u op u op de website van De Lijn –
www.delijn.be


donderdag 26 juni: Oudercontact van 16.00 tot
20.00u) – RAPPORT AFHALEN

Beste leerling
Het einde is weer in zicht. Indien je goed bezig bent,
doe dan zeker zo verder! Is dit niet het geval, tracht
dan de schade te beperken.
Begin daarom op tijd. Leer regelmatig en grondig. Doe
zeker nog een extra inspanning. Dit trimester is kort!
Normaal gezien zouden je resultaten dan ook beter
moeten zijn.
Veel succes!
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