
AAN DE LEERLINGEN VAN DE EERSTE GRAAD – richtlijnen syntheseproeven december 2022 

EERLIJKHEID 
 Indien je tijdens een syntheseproef bedrog pleegt, verlies je – na overleg in de klassenraad 

– al de daarvoor te behalen punten bij de berekening van het totaal van het vak en bijgevolg 
van het algemeen totaal. Bovendien wordt jou een naar verhouding ernstige straf 
opgelegd, eventueel ook een nieuwe proef. (Regl. § 3.7.2.). Je moet ook de verdenking van 
te willen spieken vermijden. 

 Enkel de syntheseproef, schrijfgerei en eventueel een rekenmachine (enkel toegestaan 
mits uitdrukkelijk akkoord van de vakleraar – aangeduid op de examenenveloppe) zijn 
toegelaten op de tafel. Pennenzakken en plastic zakjes mogen enkel op tafel liggen als ze 
doorzichtig zijn. 

 Boekentassen worden ofwel vooraan ofwel achteraan in de klas geplaatst en niet naast je 
bank. 

 Jassen hang je aan de kapstokken buiten het examenlokaal (niet aan je stoel). 
 Gsm en smartwatch: je gsm moet volledig uitgeschakeld zijn en hij mag niet in je broekzak 

zitten. We bevelen aan om je gsm (uitgeschakeld) in je boekentas of in je locker op te 
bergen. Smartwatches zijn tijdens de examenperiode verboden op het college. Alle 
polshorloges worden voor de start van het examen hoe dan ook uitgedaan en in de 
boekentas bewaard. 

 Bij het beëindigen van het proefwerk geef je al het gekregen papier, bedrukt, beschreven 
of niet, af. 

 

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN VOOR DE EERSTE GRAAD 
 

EXAMENS: 
 

 Elke klas/deelklas heeft schriftelijke syntheseproef in het eigen klaslokaal.  
 Niemand betreedt het klassengebouw vóór het begin van de syntheseproef. Zo verstoren 

we de rust van leerlingen niet die al bezig zijn met een proefwerk. 
 Op de eerste dag van de examenperiode breng je een lege kaft met harde flappen mee 

om op de bank te plaatsen. Deze kaft blijft in de klas tot het einde van de examenperiode. 
 Als je syntheseproef begint om 10.25 u., ben je uiterlijk om 10.20 u. op het college. Je kan 

de school betreden vanaf 10.00 u. Om 10.25 u. begeef jij je naar het proefwerklokaal. Je 
kon ervoor kiezen (mits bericht aan dhr. De Winter) om het 1ste en het 2de lesuur naar de 
stille studie te komen. Je bent dan uiterlijk om 8.25 u. op het college en blijft gedurende 
de volledige twee lesuren in de studie.  
 

- studielokalen voor het eerste jaar: 1.45 a, 1.38, 1.36, 1.40 
- studielokalen voor het tweede jaar: 2.36, 2.38, 2.39, 2.41 

 Als je syntheseproef begint om 8.30 u., ben je uiterlijk om 8.25 u. op het college. Bij het 
belsignaal begeef jij je naar het proefwerklokaal . Je blijft tot 10.10 u. in het examenlokaal. 

 Je blijft tot minstens 11.45 u. in het lokaal, ook al ben je vroeger klaar met je proef. Breng 
wat studiemateriaal mee voor de dag nadien.  

 Alle leerlingen (tenzij zorgleerlingen) krijgen de tijd tot 12.05 u. om hun proefwerk op te 
lossen. 



 Wanneer je klaar bent met het proefwerk (ten vroegste om 11.45 u.), verlaat je het college 
onmiddellijk en ga je naar huis. Wie al te lang op bus of trein moet wachten, kan op de 
grote speelplaats maar NIET op de kleine speelplaats terecht. 

 Laat geen geldbeugels of andere waardevolle voorwerpen achter in je jas! Deponeer die 
in je boekentas of in je locker. 

 Raadpleeg iedere dag het officiële proefwerkenrooster voor het vak en het uur van de 
volgende dag (website/nieuwsbrief/scherm aan de prefectuur). 

 Externen begeven zich om geen enkele reden naar het  internaat tijdens de 
proefwerkenperiode. Alle leerlingen (ook de internen) houden zich aan het 
schoolreglement en gebruiken hun smartphone dus NIET op de speelplaats. 

 
AFWEZIGHEDEN: 
 

 Indien je tijdens de proefwerkperiode afwezig bent, heb je steeds (ook voor 1 dag) een 
doktersattest nodig. 

 Wie de dag vóór een syntheseproef ongewettigd afwezig was, kan aan de eerstvolgende 
syntheseproef niet deelnemen. 

 

FIETSEN: 
 

 De gehele duurtijd van de proeven worden de fietsen in de fietsenstalling gezet. Doe je 
fiets op slot! 

 Wie zich inschreef voor de namiddagstudie, plaatst zijn/haar fiets in het fietsenrek op de 
binnenkoer aan de dienstingang (aluminium poort ter hoogte van de Sint-Martinuskerk). 
Uurregeling fietsenstalling: 

open gesloten 
7.45 u. 8.30 u. 
9.00 u. 9.20 u. 

10.00 u. 10.25 u. 
11.15 u. 12.40 u. 

 

SPEELPLAATS: 
 

 Wanneer je klaar bent met een examen en je krijgt de toestemming van de 
toezichthoudende leerkracht om naar de speelplaats te gaan, dan blijf je niet in de gangen 
rondhangen: je begeeft je meteen naar de grote speelplaats.  

 Balspelen zijn verboden tijdens de examens, dit om geluidsoverlast voor de leerlingen die 
nog examens hebben te vermijden. 

 

NAMIDDAGSTUDIE: 

 Leerlingen die op het college blijven voor de namiddagstudie, voorzien zelf in hun 
lunchpakket. Tijdens de middagpauze kan het lunchpakket genuttigd worden in de warme 
refter. Tijdens de proefwerkperiode zijn er noch belegde broodjes, noch warme maaltijden 
te verkrijgen (tenzij voor de internen). Ten laatste om 13.00 u. melden de leerlingen die 
deelnemen aan de namiddagstudie zich aan het studielokaal: 
 



P. Taeymanszaal: internen 1ste en 2de graad 
Kwartenrefter: externen die tot 16.00 u. blijven 
Ponderosa: externen die langer blijven dan 16.00 u. 

 
 Deze leerlingen plaatsen hun fiets in het fietsenrek op de binnenkoer aan de dienstingang 

(zie supra). 

Dank je wel om deze richtlijnen stipt op te volgen. 

Veel succes! 

Kristel Bekaert 
adjunct-directeur 
 
 


