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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 niet-
erkende school). 

Als centrale examenschool heten wij u van harte welkom!  

U vindt alle informatie omtrent huisonderwijs en de examencommissie via de 

volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/huisonderwijs-en-de-examencommissie  

 

 

 
 
 

Veel succes!  

http://www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorleerlingen/vraag/26.asp
http://www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorleerlingen/vraag/26.asp
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/huisonderwijs-en-de-examencommissie
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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.  

 

Bij het meten van de prestaties vormt het behalen van de eindtermen een cruciaal 

element. Meer inlichtingen omtrent deze eindtermen kan u tevens inwinnen via: 

https://www.onderwijsdoelen.be/basisonderwijs . 

 

Uw kind behaalt zijn of haar getuigschrift van het Basisonderwijs indien het 

minimum 50% behaalt voor elk afgelegd examen.  

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

  

https://www.onderwijsdoelen.be/basisonderwijs
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2. Schooleigen luik 
 

2.1 Visie van de school 

 
OPVOEDINGSPROJECT 

 
Iedereen is welkom en SASK wil voor ieder kind een warme plek zijn. We leren en leven met hart, 
handen en hoofd. Elke kind wordt uitgedaagd om zijn of haar ontwikkeling in eigen handen te 
nemen. In een verrijkende omgeving kan elk kind exploreren. Onze school geeft aan alle kinderen 
kwaliteitsvol onderwijs waarbij het verwerven van kennis belangrijk is. Zo voeden we jullie 
kinderen op tot autonome, attente en kritische jongeren die groeien en ontwikkelen met plezier en 
passie. 
 
SASK wil een warme, dynamische school zijn, gebouwd op deze pijlers: 
 
We bieden elk kind geborgenheid. 
Kinderen en hun ouders worden uitgenodigd tot een grote betrokkenheid bij het schoolgebeuren. 
Elk kind is uniek, we aanvaarden elkaar en werken samen. 
We laten ons inspireren door de katholieke waarden, we inspireren elkaar en geloven in de kracht 
van de ander. 
Ons onderwijsaanbod wekt bij de kinderen verwondering op voor elkaar en voor de wereld. 
We (ver)toeven graag en veel in ons ruim groen domein, dat uitnodigt tot bewegen en doen. 
Onze leerlingen gaan doelgericht op zoek en worden aangezet om te ondernemen. 
We staan niet stil, kijken vooruit en willen toekomstgericht onderwijs aanbieden. 

 

2.2 Bereikbaarheid 

 

 Sint-Andreaslyceum, lagere school 

Fortuinstraat 29 

8310 Sint-Kruis (Brugge) 

 
(aanmelden bij het onthaal van de school) 
 

 Overzicht:  

dinsdag 22 juni 2021 
voormiddag 

wiskunde 

lichamelijke opvoeding 

namiddag Nederlands 

donderdag 24 juni 2021 
voormiddag 

wereldoriëntatie 

Frans (schriftelijk en mondeling) 

namiddag muzische opvoeding 
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 U wordt doorheen het ganse proces geleid door ons deskundig team. Zij staan in 

voor het goede verloop van de proeven. U kan de directie bereiken via telefoon 

(050 28 85 10) en e-mail (lagere@sask.be).  

 

    
Henk De Laere Carl Deprez Ilse Pyck Martin Verbeke 

directeur directeur a.i. zorgcoördinator zorgleerkracht 

    
Ewout Bonne Inge Ossieur Joyce Dumon Daan De Jaeghere 

klastitularis 6de klastitularis 6de klastitularis 6de  klastitularis 6de 

   
Katrijn Roos Sabine Sinnaeve Isabelle De Queecker 

LO-leerkracht administratief administratief  

proeven lichamelijke  medewerker medewerker 

opvoeding 

 

2.3 Examens 

 
2.3.1  Tijdpad 
 

 Afsluiten van de inschrijvingen: 31 mei 2021 

mailto:lagere@sask.be
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 Controle van leeftijdsvoorwaarde en aangetekende zending/ e-mail: 01 juni 
2021 

 Afname schooljaar 2020-2021: 22 en 24 juni 2021 

 Beslissing van de klassenraad: 25 juni 2021 

 Uitreiking getuigschrift op: 29 juni 2021 
 
 
2.3.2  Informatie i.v.m. de examens 
 

Algemeen 
 
Eindtermen: terug te vinden op 
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/eindtermen-ontwikkelingsdoelen-
leerplannen-basisonderwijs 
Leerplannen: terug te vinden op 
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/curriculum-basisonderwijs 

 
Nederlands 
Methode: Taalkanjers 
Uitgeverij Plantyn 
 
We bieden de examens van de koepel aan. 
 
Wiskunde 
Methode: Wiskanjers 
Uitgeverij Plantyn 
 
We bieden de examens van de koepel aan. 
 
Frans 
Methode: Quartier Etoile 
Uitgeverij Pelckmans 
 
Het examen bestaat uit: woordenschat, spraakkunst, spreken, schrijven, luisteren 
en begrijpend lezen. 
 
Wereldoriëntatie 
 
Methode: Mikado 
Uitgeverij Pelckmans 
 
We bieden voor de examencommissie een niet-methodegebonden examen aan. Dus 
niet gekoppeld aan de methode ‘Mikado’. 
 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/curriculum-basisonderwijs
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Muzische Vorming 

 
Het examen: voorstelling van een portfolio: eigen inbreng rond de 5 leerdomeinen 
(beeld, muziek, drama, beweging en media) - tijdsduur: max. 15 minuten 
 
Lichamelijke opvoeding 
 
Het examen: korte algemene proef, afgenomen door de turnleerkracht van de 
school. Een zwembrevet is een aanrader (meebrengen aub). 
 
 
2.3.3  Praktische informatie 
 
De school leent geen materiaal uit ter voorbereiding van deze proeven. We vragen 
dat de deelnemers de nodige materialen meebrengen (geodriehoek, pen, 
woordenboek, rekenmachine …) op de examens zelf. 
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2.4     Inschrijving 

 
Wie zich voor het examen wil inschrijven, dient een aangetekend schrijven of een 
e-mail te richten aan de schooldirectie.  

 

 Sint-Andreaslyceum, lagere school 
t.a.v. Carl Deprez 
Fortuinstraat 29 
8310 Sint-Kruis 

 lagere@sask.be 
 

In de brief/ e-mail vermeldt u: 

 Rijksregisternummer 
 Naam en voornaam 
 Adres- en contactgegevens (telefoonnummer / email-adres) 
 Geboortedatum (dd/mm/jjjj) 
 Uw vraag aan de school voor de inschrijving voor de examens 

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 10 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). 

 

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. 

 

 


