
BIJLAGE 1 bij schoolreglement  

PROEFWERKREGLEMENT 
 
1. De schriftelijke proefwerken beginnen om 08.25 uur. Je blijft in het proefwerklokaal tot 10.05 uur, ook al 

heb je een proefwerk(deel) dat geen 100 minuten duurt. Als er een tweede proefwerk(deel) voorzien is, 
dan begint dit om 10.25 uur, ongeacht de duur van dat proefwerk.  
 
Aparte regeling voor de leerlingen van de derde graad:  
Wanneer je enkel een proefwerk hebt vóór de pauze, mag je om 10.05 uur naar huis vertrekken. Wanneer 
je geen proefwerk hebt voor de pauze, word je pas bij de start van het derde lesuur op school verwacht. 
Ben je toch vroeger op school, dan kan je studeren in een studielokaal.  
 

2. Als je te laat komt, vraag je zoals anders een “admittatur”. Als je meer tijd krijgt om je proefwerk te 
maken, wordt dit op het briefje uitdrukkelijk vermeld. 

 

3. De lijst van de lokalen waar je je proefwerk zal afleggen krijg je vooraf. Onverwachte veranderingen 
worden aangekondigd op de dagkalender. Je raadpleegt dus elke morgen het berichtenbord. 

 

4. Je plaatst je boekentas ordelijk vooraan in de klas en je legt alleen het allernoodzakelijkste op je bank: 
schrijfgerief, een lineaal en het materiaal dat voor het proefwerk mag gebruikt worden. Naast je bank leg 
je een boek of stripverhaal klaar. De regels m.b.t gsm’s, smartphones en aanverwante toestellen blijven 
uiteraard gelden. 

 

5. Je schrijft op alle bladen (ook de kladbaden) die je krijgt onmiddellijk je naam en je klas, en je geeft alles 
op het einde van de toegemeten tijd af. 

 

6. 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 waarop het eerste 

blad wordt uitgedeeld tot op het ogenblik waarop het laatste blad is afgegeven. 
 

Probeer moeilijkheden te voorkomen! 
a. Controleer zélf vooraf het materiaal dat je mag gebruiken: misschien steekt in je handboek nog een 

blad met notities. Als je ontdekt dat er geschreven is in de atlas die je krijgt, verwittig dan dadelijk de 
toezichter. 

b. Concentreer je op je proefwerk en kijk niet rond. Zorg ervoor dat al je bladen dicht bij elkaar liggen 
en zoveel mogelijk afgedekt zijn.   

c. Als je proefwerk klaar is, leg je het met een onbeschreven zijde naar boven gekeerd op de hoek van 
je bank en wacht je rustig tot je mag afgeven. Als de leraar het proefwerk heeft opgehaald mag je 
lezen in een boek of stripverhaal dat klaarligt naast de bank. Het blijft rustig in het lokaal. Op het 
moment dat ALLE leerlingen van een klasgroep klaar zijn en afgegeven hebben, mag je studeren voor 
het volgende proefwerk.  

 

Elke overtreding kan bestraft worden met het verlies van alle punten voor het proefwerk waarmee je 
bezig was! 

 

7. Als je afwezig bent tijdens de proefwerken 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 principe moet je 
het gemiste proefwerk niet meer maken.  In het geval van veelvuldige afwezigheid of als het wenselijk is 
een duidelijker beeld van je kennen en kunnen te krijgen, kan de school een aanvullend proefwerk 
opleggen. Als je terug op school bent, neem je gewoon deel aan de overige proefwerken. 

 

8. Na een schriftelijk proefwerk is er vaak studietijd in het proefwerklokaal tot 12.05 uur. Je hebt dus steeds 
studiemateriaal bij je.  

 

9. De vakken die op het rooster onderstreept zijn, worden mondeling overhoord. Je meldt je tijdig en 
behoorlijk gekleed op het afgesproken tijdstip aan. Na een mondeling proefwerk hoef je niet op school te 
blijven.  
 

10. Je ouders kunnen je inschrijven voor namiddagstudie op school. De leerlingen die niet in de 
namiddagstudie blijven, vertrekken om 12.05 uur naar huis. Er rijden dan ook schoolbussen.  

 


