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1. Algemeen wettelijk luik
1.1 Voorwoord
Bij de Examencommissie Basisonderwijs kunt u het getuigschrift Basisonderwijs
behalen. Het getuigschrift Basisonderwijs kan u o.a. helpen om toegang te
verkrijgen tot het secundair onderwijs, bij een sollicitatie of de zoektocht naar een
nieuwe tewerkstelling.
De Examencommissie organiseert jaarlijks één keer examens. De Vlaamse Regering
duidt de scholen aan die fungeren als Examencommissie.
De examens zijn bedoeld voor:



Iedereen die ten minste 9 jaar is en geen getuigschrift van basisonderwijs
heeft.
Elke leerplichtige (die lager onderwijs volgt via huisonderwijs of in een nieterkende school).

U vindt alle informatie omtrent huisonderwijs en de examencommissie via de
volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/ouders/starten-opschool/huisonderwijs-en-de-examencommissie

Als centrale examenschool heten wij u van harte welkom.
Veel succes!
Directie Basisonderwijs
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1.2

Procedure tot het behalen van het getuigschrift Basisonderwijs

Op het einde van het schooljaar beslist de klassenraad op autonome basis of een
kind al dan niet de minimumnormen heeft behaald om zonder problemen over te
gaan naar een hogere klas. Bij haar beoordeling neemt de klassenraad zowel het
proces als de prestaties in rekening.
Omdat u deelneemt aan de Examencommissie Basisonderwijs kan de school in haar
hoedanigheid van examenschool enkel de prestaties in rekening brengen. Het
proces maakt immers enerzijds deel uit van het huisonderwijs waarvoor u instond
of van uw persoonlijke voorbereiding en anderzijds is het afleggen van de examens
een momentopname.
Voor de leerstof van de examens baseren we ons op de eindtermen van het Vlaams
Ministerie van Onderwijs en Vorming, en op de leerplannen van onze
onderwijskoepel. Meer inlichtingen omtrent deze eindtermen kan u inwinnen via:
http://onderwijs.vlaanderen.be/ouders/leren-en-evalueren/wat-leert-mijn-kind

Wie het getuigschrift basisonderwijs wil behalen, moet slagen voor elk van de
volgende leergebieden:








Nederlands
Frans
Wiskunde
Wetenschappen en techniek
Mens en maatschappij
Lichamelijke opvoeding
Muzische vorming

Indien uw kind niet geslaagd is, dan zal dit door de school geduid worden.
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2. Schooleigen luik
2.1

Visie van de school

OPVOEDINGSPROJECT
Wij willen een katholieke school zijn:
door Jezus van Nazareth als onvervangbare inspiratiebron te beschouwen;
door de katholieke jaarkring te beleven binnen een pastorale werking;
door rooms-katholieke godsdienst aan te bieden in het lessenpakket;
door levensbeschouwelijke dialoog en diepgang te zoeken.
Wij willen een Vlaamse school zijn:
door het gebruik van het Nederlands in al zijn rijkdom te stimuleren;
door medeverantwoordelijkheid te stimuleren voor onze samenleving;
door aandacht te ontwikkelen voor Vlaanderen in de geschiedenis;
door deel te nemen aan de veelzijdige cultuur in Vlaanderen en buiten de grenzen.
Wij willen een sociale school zijn:
door elke leerling de beste vormingskansen te bieden;
door gemeenschapszin en respect voor anderen voor te leven;
door kritisch engagement te stimuleren;
door inspraak te bevorderen.

2.2

Bereikbaarheid

Sint-Lievenscollege (aanmelden op de receptie)
Kasteelpleinstraat 31
2000 Antwerpen


Meer info via de website van de basisschool:
http://www.sintlievensantwerpen.be



U wordt doorheen het ganse proces geleid door ons deskundig team.
U kan directie en zorgcoördinator bereiken via telefoon (03 201 48 80) en e-mail
(basisonderwijs@slca.be).



Duur proeven:
o woensdag: aanvang om 08.30 uur - einde om 12.00 uur
(gelieve een tussendoortje mee te geven)
o donderdag en vrijdag: aanvang om 08.30 uur - einde om 15.00 uur
(gelieve een tussendoortje en lunch mee te geven)
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2.3

Examens

2.3.1 Tijdpad
 Afsluiten van de inschrijvingen: 31 mei 2017
 Controle van leeftijdsvoorwaarde en aangetekende zending/ e-mail: 1 juni 2017
Afname:
- 07/06/2017: examen Frans
- 08/06/2017: examens Wiskunde – Lichamelijke opvoeding – Muzische vorming
- 09/06/2017: examens Nederlands – Wetenschappen en techniek/ Mens en
maatschappij



Beslissing van de klassenraad: 12/06/2017
Uitreiking getuigschrift: 14/06/2017 - Opgelet: Er worden geen ‘herexamens’
georganiseerd.

2.3.2 Informatie i.v.m. de examens
Algemeen
Meer inlichtingen omtrent de eindtermen kan u inwinnen via:
http://onderwijs.vlaanderen.be/ouders/leren-en-evalueren/wat-leert-mijn-kind
 Nederlands
Methode:
Kameleon - Uitgeverij Die Keure
Het examen bestaat uit: spelling (werkwoorden, woorden en zinnen), lezen
(begrijpend lezen), taalbeschouwing en luisteren.
 Frans
Methode:
Eventail En Action - Uitgeverij Van In
Het examen bestaat uit: woordenschat, spraakkunst, spreken, schrijven, luisteren
en begrijpend lezen.
 Wiskunde
Methode:
Rekensprong Plus - Uitgeverij Van In
Het examen bestaat uit: getallenkennis, getallen, bewerkingen (hoofdrekenen,
cijferen en breuken), meten en metend rekenen.
 Wetenschappen en techniek/ Mens en maatschappij
Methode:
Mikado - Uitgeverij Pelckmans
Het examen bestaat uit: waarnemen/ exploreren/ordenen/ duiden van de fysische
en de sociale werkelijkheid, opzoekstrategieën toepassen, kritisch reflecteren en
communiceren binnen de 9 bestaansdimensies (levensonderhoud, zingeving,
muzische, medemens, samenleving, techniek, natuur, tijd, ruimte).
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 Lichamelijke opvoeding
Het examen bestaat uit: een zwemproef in het zwembad van de school (25m).
 Muzische Vorming
Het examen bestaat uit: een voorstelling van een portfolio: eigen inbreng rond de 5
leerdomeinen (beeld, muziek, drama, beweging en media) - tijdsduur: max. 15
minuten
2.3.3 Praktische informatie
De school leent geen materiaal uit ter voorbereiding van deze proeven, maar
voorziet wel materiaal (geodriehoek, pen, woordenboek,…) op de examens zelf.
Indien uw kind speciale ondersteuning wenst in functie van dyslexie, dysfasie,
dyspraxie…, dan moet dit aangetoond worden via een attest, geschreven door een
houder van een RIZIV nummer of een CLB. Dit attest moet ten laatste twee weken
voor aanvang van de proeven worden overhandigd aan de directeur van de school.

2.4

Inschrijving

Wie zich wil inschrijven in een examenschool, dient een aangetekend schrijven of
een e-mail te richten aan de schooldirectie.
 Basisonderwijs Sint-Lievenscollege
T.a.v. mevr. R. Vanhese (directie)
Kasteelpleinstraat 31
2000 Antwerpen

 basisonderwijs@slca.be

In de brief/ e-mail vermeldt u:



Uw vraag aan de school voor de inschrijving voor de examens
Algemene gegevens over het kind: naam en voornaam, adres- en
contactgegevens, geboortedatum, rijksregisternummer

Om de garantie te bieden dat organisatorisch alles perfect verloopt, dient u ten
laatste in te schrijven tegen uiterlijk 31 mei van het lopende schooljaar. De
datum waarop het examen plaatsvindt (indien anders dan hier vermeld), wordt u
dan voor 2 juni van het lopende schooljaar meegedeeld.
Zowel de inschrijving als de deelname is gratis.
Op de dag van de examens moet het kind zich duidelijk kunnen identificeren (met
identiteitskaart).
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