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West-VlaanderenWest-Vlaanderen Oost-VlaanderenOost-Vlaanderen

Gemeenteschool
Oostduinkerke

Sint-Andreaslyceum
Sint-Kruis

Bollekensschool
Gent

Sint-Pieters
Gent

Algemeen organisatorische vragen

Welke dagen (en uren) worden de 
examens afgenomen?

Ma 20 juni en di 21 juni, 
volledige dag.
Woe 22 juni, enkel 
voormiddag.
(voormiddagen schriftelijke 
proeven en namiddag 
mondelinge)

DI 14 juni: wiskunde, LO en 
Nederlands.
DO 16 juni: wereldoriëntatie, 
Frans en muzische 
opvoeding.

Mogen kinderen op voorhand al eens naar 
de school en klas gaan kijken ?

Wat moet er meegebracht worden naar het 
examen?

Nederlands woordenboek
Atlas
Zakrekenmachine
Geodriehoek
Gradenboog
Meetlat (30 cm)
Potlood en gom
Kleurpotloden
Pen
Schaar
Lijm
Sportkledij
Laptop voor presentatie

Nederlands woordenboek
Zakrekenmachine
Geodriehoek
Gradenboog
Meetlat (30 cm)
Potlood en gom
Kleurpotloden
Pen
Schaar
Lijm
Sportkledij
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West-VlaanderenWest-Vlaanderen Oost-VlaanderenOost-Vlaanderen

Gemeenteschool
Oostduinkerke

Sint-Andreaslyceum
Sint-Kruis

Bollekensschool
Gent

Sint-Pieters
Gent

Algemeen organisatorische vragen

Stelt de school een eigen examen op of 
wordt er gebruik gemaakt van vb. OVSG-
toetsen?

De examenplanning en 
opdrachten voor de 
praktische proeven (muvo, 
ICT, techniek, spreken en 
luisteren Nederlands en 
Frans) worden op 1 juni 
verstuurd. 
Ouders krijgen dan ook een 
exemplaar van de toets van 
vorig jaar.
Zwembrevet is nodig en 
portfolio voor muzische 
vorming.

Examens van de koepel

Vragen voor tijdens het examen zelf

Zitten de kinderen samen met de andere 
kinderen van de school of apart in een 
lokaal ? 

De kinderen zitten in een 
apart lokaal, samen met de 
zorgcoördinator.

Mogen kinderen naar het toilet tijdens het 
examen?
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West-VlaanderenWest-Vlaanderen Oost-VlaanderenOost-Vlaanderen

Gemeenteschool
Oostduinkerke

Sint-Andreaslyceum
Sint-Kruis

Bollekensschool
Gent

Sint-Pieters
Gent

Vragen voor tijdens het examen zelf
Mag het kind tijdens een pauze even met 
een ouder praten? Of mag het kind 
wanneer het vroegtijdig klaar is met het 
examen de klas even verlaten om bij de 
ouder te vertoeven?

s Middags worden de 
kinderen opgehaald en 
mogen ze een uurtje 
pauzeren buiten de school.

Enkele vakspecifieke vragen

Welke sportproeven worden er verwacht?

Een korte algemene proef 
door de turnleerkracht. Een 
zwembrevet is een aanrader.

Is het examen wereldoriëntatie met open 
boek en welke methode gebruikt de 
school?

De examenplanning en 
opdrachten voor de 
praktische proeven (muvo, 
ICT, techniek, spreken en 
luisteren Nederlands en 
Frans) worden op 1 juni 
verstuurd. 
Ouders krijgen dan ook een 
exemplaar van de toets van 
vorig jaar.
Zwembrevet is nodig en 
portfolio voor muzische 
vorming.

De school gebruikt Mikado, 
maar biedt voor de 
examencommissie een niet-
methodegebonden examen 
aan.
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Gemeenteschool
Oostduinkerke

Sint-Andreaslyceum
Sint-Kruis

Bollekensschool
Gent

Sint-Pieters
Gent

Enkele vakspecifieke vragen

Moet er een presentatie gegeven worden 
voor muzische opvoeding? Met 
powerpoint?

Het examen is het 
voorstellen van een portfolio 
met eigen inbreng rond de 5 
leerdomeinen. Tijdsduur 
max. 15 min.

Vragen m.b.t. kinderen met speciale nodenVragen m.b.t. kinderen met speciale noden

Welke maatregelen zijn mogelijk in het 
kader van bijvoorbeeld ASS? Denk aan 
gebruik koptelefoon, timer, kauwgom…  Speciale ondersteuning is 

mogelijk als je de noodzaak 
kan aantonen met een attest 
van een houder van een 
RIZIV-nummer of het CLB en 
moet ten laatste 2 weken 
voor de start van de 
examens aan de school 
bezorgd worden.Zijn er mogelijkheden voor kinderen met 

zwakke motoriek (vb. gebruik tablet)?

Speciale ondersteuning is 
mogelijk als je de noodzaak 
kan aantonen met een attest 
van een houder van een 
RIZIV-nummer of het CLB en 
moet ten laatste 2 weken 
voor de start van de 
examens aan de school 
bezorgd worden.

West-VlaanderenWest-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
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AntwerpenAntwerpen Vlaams-BrabantVlaams-Brabant

Rozenkransschool
Wilrijk

Bais Chinuch
Antwerpen

GO! Basisschool
Affligem

Heilig Hart
Halle

Algemeen organisatorische vragen

Welke dagen (en uren) worden de 
examens afgenomen?

MA 13 juni 8u45 t.e.m. WOE 
15 juni 12u00.

Vr 17/06 (8u30 -13u30): LO + 
Frans mondeling + portfolio 
muzische vorming
Ma 20/06 - di 21/06 - woe 
22/06 (8u30 - 12u): OVSG

Ten laatste 31 mei: inleveren 
muzisch portfolio en 
voorstellen wereldoriëntatie.
7 juni (8u35 tot 12u10): 
onthaal, wereldoriëntatie, 
Frans
8 juni (8u35 tot 12u10): 
Nederlands en wiskunde
9 juni (8u35 tot 15u00): 
Nederlands, wiskunde en 
LO.

Mogen kinderen op voorhand al eens naar 
de school en klas gaan kijken?

Aangezien de examenlocatie 
NIET op onze school zelf 
doorgaat (wegens 
plaatsgebrek), wordt dit 
georganiseerd in de lokalen 
van de gemeente.
Bijgevolg zal alles doorgaan 
op de Bellekouter-site 
(Bellestraat 99 – 1790 
Affligem)
Daardoor kunnen deze 
lokalen NIET op voorhand 
bezocht worden. 
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AntwerpenAntwerpen Vlaams-BrabantVlaams-Brabant

Rozenkransschool
Wilrijk

Bais Chinuch
Antwerpen

GO! Basisschool
Affligem

Heilig Hart
Halle

Algemeen organisatorische vragen

Wat moet er meegebracht worden naar het 
examen?

Nederlands woordenboek
Rekenmachine
Geodriehoek
Meetlat (30cm)
Potlood en gom
Textmarkers (geel-groen-
blauw-roos)
Kleurpotloden
Pen
Sportkledij

De deelnemende leerlingen 
voorzien schrijf – en 
tekenmateriaal. Ook 
kleurpotloden, geodriehoek, 
lat, zakrekenmachine, atlas 
en woordenboek zijn 
essentieel. Een schaar kan 
ook nuttig zijn.

Nederlands woordenboek
Zakrekenmachine
Geodriehoek
Gradenboog
Meetlat (30 cm)
Potlood en gom
Kleurpotloden
Pen
Schaar
Lijm
Sportkledij

Stelt de school een eigen examen op of 
wordt er gebruik gemaakt van vb. OVSG-
toetsen?

Eigen toetsen Wij maken gebruik van de 
OVSG-toetsen. Op vrijdag 
(l.o. / muzische vorming / 
Frans mondeling) gebruiken 
wij onze eigen uitgewerkte 
materialen en oefeningen.

Nederlands en wiskunde: 
zelf opgestelde examens 
gebaseerd op de 
interdiocesane toetsen van 
het Katholiek onderwijs 
Vlaanderen.
(voorbeeldexamen op 
website van de school).
Frans: mondeling gesprek 
waarin kind zich moet 
voorstellen met vragen over 
hobby's, vrienden, familie... 
Luister- en leesproef.



8

AntwerpenAntwerpen Vlaams-BrabantVlaams-Brabant

Rozenkransschool
Wilrijk

Bais Chinuch
Antwerpen

GO! Basisschool
Affligem

Heilig Hart
Halle

Vragen voor tijdens het examen zelf

Zitten de kinderen samen met de andere 
kinderen van de school of apart in een 
lokaal?

Zij zitten in één grote ruimte 
waarin er voorzien wordt in 
voldoende afstand tussen de 
verschillende tafels van de 
deelnemers.

Mogen kinderen naar het toilet tijdens het 
examen?

Uiteraard 😊

Mag het kind tijdens een pauze even met 
een ouder praten? Of mag het kind 
wanneer het vroegtijdig klaar is met het 
examen de klas even verlaten om bij de 
ouder te vertoeven?

Dat spreken wij de dag zelf 
af. Wij raden de ouders aan 
om de locatie te verlaten 
tijdens het examen omdat wij 
in het verleden merkten dat 
dit voor de nodige stress 
zorgde bij de deelnemers.
Daarnaast is het zo dat wij 
ter plekke niet kunnen 
voorzien in een wachtruimte.

Tijdens de examens is het 
ouders toegelaten op school 
te blijven. De kinderen die 
snel klaar zijn, blijven in de 
klasgroep aanwezig. Een 
leuk boek meebrengen helpt 
om de resterende tijd nuttig 
te gebruiken.

Enkele vakspecifieke vragen

Welke sportproeven worden er verwacht?

Voorleggen zwembrevet 
25m, uitvoeren van test 
balvaardigheid, test kracht, 
lenigheid, uithouding en 
snelheid. Wie lid is van een 
sportclub, mag de lidkaart en 
eventueel enkele foto’s 
meebrengen.

Alle vaardigheden binnen het 
leerplan l.o. worden getoetst. 
Denk hierbij o.a. aan 
uithouding, lenigheid, oog-
hand – coördinatie, 
behendigheid, 
balvaardigheid...

Brevet van 25m zwemmen 
voor kunnen leggen. 
Test rond basiscompetenties. 
Lidmaatschap van een 
sportclub mag voorgelegd 
worden.
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AntwerpenAntwerpen Vlaams-BrabantVlaams-Brabant

Rozenkransschool
Wilrijk

Bais Chinuch
Antwerpen

GO! Basisschool
Affligem

Heilig Hart
Halle

Enkele vakspecifieke vragen

Is het examen wereldoriëntatie met open 
boek en welke methode gebruikt de 
school?

Gebruikte methode: de basis. 
Waarnemen / exploreren / 
ordenen / duiden van de 
fysische en sociale 
werkelijkheid. 
Opzoekstrategieën toepassen, 
kritisch reflecteren en 
communiceren binnen de 9 
bestaansdimensies 
(levensonderhoud, zingeving, 
muzische, medemens, 
samenleving, techniek, natuur, 
tijd en ruimte). 
Tevens toetsen we bij 
Wereldoriëntatie aan de hand 
van een tiental instructies de 
ICT-vaardigheden. (De 
computer aanzetten en 
inloggen; informatie opzoeken 
in een webbrowser; met een 
tekstverwerker een eenvoudig 
document opmaken, 
benoemen en opslaan; een 
presentatie opmaken (bijv. met 
Microsoft Office PowerPoint) 
en opslaan; een map 
aanmaken; slepen en droppen 
in een map; enkele oefeningen 
online maken; een USB-stick 
gebruiken; de computer correct 
afsluiten)

Bij het OVSG-examen mag 
er gebruik gemaakt worden 
van een bronnenboek dat 
ons wordt aangeleverd 
samen met de effectieve 
toetsen. Dit bronnenboek 
kan dienst doen als 
ondersteuning bij het 
examen Mens & 
Maatschappij / 
Wetenschappen & Techniek. 
Bij bepaalde vragen mag er 
ook een atlas gebruikt 
worden. Een boek van een 
specifieke methode is 
bijgevolg niet nodig en hoeft 
niet meegebracht te worden.

Schriftelijk examen 
bestaande uit een luik 
historisch, geografisch en 
topografisch en biologisch en 
natuurkundig.
Spreekbeurt van ca. 10 min 
over een zelfgekozen 
onderwerp, met een digitale 
presentatie.

Mogen kinderen naar het toilet tijdens het 
examen ?

Uiteraard 😊

Mag het kind tijdens een pauze even met 
een ouder praten ? Of mag het kind 
wanneer het vroegtijdig klaar is met het 
examen de klas even verlaten om bij de 
ouder te vertoeven ?

Dat spreken wij de dag zelf 
af. Wij raden de ouders aan 
om de locatie te verlaten 
tijdens het examen omdat wij 
in het verleden merkten dat 
dit voor de nodige stress 
zorgde bij de deelnemers.
Daarnaast is het zo dat wij 
ter plekke niet kunnen 
voorzien in een wachtruimte.

Tijdens de examens is het 
ouders toegelaten op school 
te blijven. De kinderen die 
snel klaar zijn, blijven in de 
klasgroep aanwezig. Een 
leuk boek meebrengen helpt 
om de resterende tijd nuttig 
te gebruiken.

Welke sportproeven worden er verwacht?

Voorleggen zwembrevet 
25m, uitvoeren van test 
balvaardigheid, test kracht, 
lenigheid, uithouding en 
snelheid. Wie lid is van een 
sportclub, mag de lidkaart en 
eventueel enkele foto’s 
meebrengen.

Alle vaardigheden binnen het 
leerplan l.o. worden getoetst. 
Denk hierbij o.a. aan 
uithouding, lenigheid, oog-
hand – coördinatie, 
behendigheid, 
balvaardigheid...

Brevet van 25m zwemmen 
voor kunnen leggen. 
Test rond basiscompetenties. 
Lidmaatschap van een 
sportclub mag voorgelegd 
worden.
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AntwerpenAntwerpen Vlaams-BrabantVlaams-Brabant

Rozenkransschool
Wilrijk

Bais Chinuch
Antwerpen

GO! Basisschool
Affligem

Heilig Hart
Halle

Enkele vakspecifieke vragen

Moet er een presentatie gegeven worden 
voor muzische opvoeding? Met 
powerpoint?

Het examen bestaat uit: een 
voorstelling van een portfolio 
(map met overzicht van 
eigen werk): eigen inbreng 
rond de muzische 
bouwstenen (beeld, muziek, 
dans, drama) – tijdsduur: 
maximum 15 minuten
Verzamel al deze zaken in 
een map, doos. (bijvoorbeeld 
creatieve persoonlijke 
knutselwerkjes, schilderijen, 
tekeningen, 3D-werkjes, 
beelden, foto’s, filmpjes, 
verslag museumbezoek, 
attesten en diploma’s van 
academie, …) Bezorg deze 
map (evt. PowerPoint) op de 
eerste dag van de examens 
aan de school.

Wij geven er de voorkeur 
aan dat de deelnemers een 
Powerpoint – voorstelling 
voorzien. Tijdens het 
voorstellen van dit zgn. 
muzische portfolio willen wij 
een globale indruk krijgen 
van wat de leerlingen 
hebben opgestoken van 
ALLE domeinen van 
muzische vorming. (beeld, 
drama, muziek, beweging en 
media)
Daarnaast wordt er ook 
gepeild naar de globale 
muzische grondhouding. De 
deelnemers mogen 
eveneens werkjes 
meebrengen om voor te 
stellen aan de jury.

Portfolio maken waarbij alle 
domeinen meermaals terug 
te vinden zijn. 
Het portfolio bevat een 
inhoudstafel.

Vragen m.b.t. kinderen met speciale nodenVragen m.b.t. kinderen met speciale noden

Welke maatregelen zijn mogelijk in het 
kader van bijvoorbeeld ASS? Denk aan 
gebruik koptelefoon, timer, kauwgom… 

Indien u speciale 
ondersteuning wenst tijdens de 
afname van de examens (naar 
aanleiding van dyslexie, 
dysfasie, dyspraxie …) dan 
moet u dit aantonen aan de 
hand van een attest. 

Wij passen ons aan nadat 
we telefonisch gecontacteerd 
werden door de ouders. Wij 
staan uiteraard deze 
STICORDI – maatregelen 
toe.
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AntwerpenAntwerpen Vlaams-BrabantVlaams-Brabant

Rozenkransschool
Wilrijk

Bais Chinuch
Antwerpen

GO! Basisschool
Affligem

Heilig Hart
Halle

Vragen m.b.t. kinderen met speciale nodenVragen m.b.t. kinderen met speciale noden

Zijn er mogelijkheden voor kinderen met 
zwakke motoriek (vb. gebruik tablet)?

Dit kunnen wij helaas niet 
voorzien aangezien wij 
deelnemen aan de 
schriftelijke testen en niet 
aan de digitale testen. Wij 
houden echter wel rekening 
met het feit dat deze 
kinderen eventueel langer 
mogen doorwerken.
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LimburgLimburg

Klim-Op
Meeuwen

GO! Basisschool Merlijn
Tongeren

Algemeen organisatorische vragen

Welke dagen (en uren) worden de 
examens afgenomen?

Week van 13 juni '22 telkens 
van 8u50 tot 12u00. Op 
maandag 13 juni van 8u50 
tot 14u50.
MA - wiskunde en LO
DI - wiskunde en NL
WOE - WO en muzische 
opvoeding / M&M / W&T
VR - Frans en muzische 
opvoeding / M&M / W&T

DO 16/6 t.e.m. DI 21/6 
telkens van 8u45 tot 15u20.
De exacte data zijn nog niet 
gekend en kunnen nog 
wijzigen!!!

Mogen kinderen op voorhand al eens naar 
de school en klas gaan kijken?

Wat moet er meegebracht worden naar het 
examen?

Nederlands woordenboek
Zakrekenmachine
Geodriehoek
Gradenboog
Meetlat (30 cm)
Potlood en gom
Kleurpotloden
Pen (blauw, groen, zwart)
Schaar
Lijm
Sportkledij
Laptop voor presentatie

Nederlands woordenboek
Zakrekenmachine
Geodriehoek
Gradenboog
Meetlat (30 cm)
Potlood en gom
Kleurpotloden
Pen
Schaar
Lijm
Sportkledij
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LimburgLimburg

Klim-Op
Meeuwen

GO! Basisschool Merlijn
Tongeren

Algemeen organisatorische vragen

Stelt de school een eigen examen op of 
wordt er gebruik gemaakt van vb. OVSG-
toetsen?

NL - wiskunde - Frans - M&M 
- W&T: eindtoetsen Katholiek 
Onderwijs + eigen toetsen
Muzische vorming - M&M - 
W&T: digitale presentatie 
portfolio.

OVSG-toetsen

Vragen voor tijdens het examen zelf
Zitten de kinderen samen met de andere 
kinderen van de school of apart in een 
lokaal?
Mogen kinderen naar het toilet tijdens het 
examen?
Mag het kind tijdens een pauze even met 
een ouder praten? Of mag het kind 
wanneer het vroegtijdig klaar is met het 
examen de klas even verlaten om bij de 
ouder te vertoeven?

Enkele vakspecifieke vragen

Welke sportproeven worden er verwacht?

Hoogspringen (schaarsprong)
Shuttle run
Evenwichtstest
Voor- en achterwaarts 
kopjerol
Over de bok springen
Zwembrevet 25m voorleggen
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LimburgLimburg

Klim-Op
Meeuwen

GO! Basisschool Merlijn
Tongeren

Enkele vakspecifieke vragen
Is het examen wereldoriëntatie met open 
boek en welke methode gebruikt de 
school?

Moet er een presentatie gegeven worden 
voor muzische opvoeding? Met 
powerpoint?

Vragen m.b.t. kinderen met speciale nodenVragen m.b.t. kinderen met speciale noden

Welke maatregelen zijn mogelijk in het 
kader van bijvoorbeeld ASS? Denk aan 
gebruik koptelefoon, timer, kauwgom… 

Speciale ondersteuning is 
mogelijk als je de noodzaak 
kan aantonen met een attest 
van een houder van een 
RIZIV-nummer of het CLB en 
moet ten laatste 1 juni aan 
de school bezorgd worden.

Zijn er mogelijkheden voor kinderen met 
zwakke motoriek (vb. gebruik tablet)?


