UITZONDERLIJK PROEFWERKREGLEMENT JUNI 2021

1.

De leerlingen kregen hun proefwerkrooster eerder al via smartschool. Daarop stond ook het lokaal
vermeld. Dit verandert niet doorheen de proefwerkenperiode (mogelijk soms wel voor mondelinge
proefwerken). De leerlingen zitten dus steeds op dezelfde plaats in hetzelfde lokaal.

2.

De vakken die op het rooster onderstreept zijn, worden mondeling overhoord. Je meldt je tijdig en netjes
gekleed aan op het tijdstip dat je van je vakleraar kreeg.

3.

De proefwerken beginnen meestal om 8.25 uur. Begint je proefwerk na lesuur 1, dan kom je pas later
naar school. Je geeft je proefwerk van voor de pauze NOOIT af voor 9.15 uur en het proefwerk van na
de pauze NOOIT af voor 11.15 uur. Geef je daarna wel af, dan blijf je niet langer dan nodig op school.
Je verlaat het lokaal en ook onmiddellijk de school. Je bewaart de stilte, uit respect voor je
medeleerlingen die nog aan het werk zijn.

4.

Als je te laat komt, passeer je langs het secretariaat. Als je meer tijd krijgt om je proefwerk te maken,
wordt dit op het admittatur-briefje uitdrukkelijk vermeld.

5.

Je plaatst je boekentas dicht onder je stoel en je legt alleen het allernoodzakelijkste op je bank:
schrijfgerief en het materiaal dat voor het proefwerk mag gebruikt worden. Gsm’s, smartphones,
smartwatches en aanverwante toestellen moeten uit staan en in de boekentas bewaard worden, niet in
je jas- of broekzak.

6.

Bij het belsignaal ga je zoals altijd in de rij staan bij het juiste lokaalnummer.

7.

Je wacht op het sein van de toezichter om te beginnen. Je schrijft na het startsein op alle bladen (ook de
kladbaden) die je krijgt onmiddellijk je naam en je klas, en je geeft op het einde alles af aan de toezichter.

8.

Een proefwerk is een individuele opgave waarbij je persoonlijk moet bewijzen wat je waard bent. Dat
heeft tot gevolg:
a. dat geen enkel hulpmiddel toegelaten is dat niet uitdrukkelijk vermeld staat op de vragenlijst;
b. dat elke vorm van contact met andere leerlingen verboden is, vanaf het moment dat je het lokaal
binnen gaat.
Elke overtreding kan bestraft worden met het verlies van alle punten voor de toets waarmee je bezig
was!
Probeer moeilijkheden te voorkomen!
a. Controleer zélf vooraf het materiaal dat je mag gebruiken. Weet dat je geen materiaal (potlood,
gom, balpen, passer…) van medeleerlingen mag lenen omwille van de veiligheidsvoorschriften.
b. Zorg ervoor dat al je bladen dicht bij elkaar liggen en zoveel mogelijk afgedekt zijn.

9.

Als je niet op school aanwezig kan zijn voor het afleggen van een proefwerk dient de school nog dezelfde
dag op de hoogte gebracht te worden. Voor elke afwezigheid, zelfs van een halve dag, is een medisch
attest vereist. In geval van afwezigheid kan de school een inhaalproefwerk opleggen om een duidelijker
beeld van je kennen en kunnen te krijgen. Als je terug op school bent, neem je gewoon deel aan de
overige proefwerken.

10. We kunnen geen namiddagstudie aanbieden.
11. Als je ziek bent, hoor je niet thuis op school. Gezondheid is het belangrijkste.
Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.
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