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1

Voorwoord

Het recht op onderwijs is een fundamenteel recht dat algemeen erkend is. Het is opgenomen in het
Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. In de Belgische grondwet is dit recht opgenomen
onder de vorm van leerplicht. Leerplicht mag niet begrepen worden als schoolplicht. De grondwet voorziet immers in de vrije keuze van onderwijs met volgende vrijheden als gevolg:
 vrijheid van inrichten van onderwijs. Iedereen in België mag bijgevolg onder bepaalde voorwaarden
onderwijs aanbieden;
 vrijheid van keuze van onderwijs;
 vrijheid om zelf onderwijs te verstrekken (bijv. via huisonderwijs).
Net zoals scholen bepaalde voorwaarden in acht moeten nemen, dienen ook de ouders die de keuze
maken voor huisonderwijs bepaalde voorwaarden te respecteren. Zo heeft u, om in orde te zijn met
de leerplicht, uw keuze voor huisonderwijs schriftelijk moeten melden aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Op deze wijze verklaarde u zich ook akkoord met de controle op het huisonderwijs
door de Vlaamse Onderwijsinspectie.
Bij de Examencommissie Basisonderwijs kunt u het getuigschrift Basisonderwijs behalen. De Vlaamse
Regering vertrouwt de Examencommissie Basisonderwijs per provincie toe aan ten minste een vrije
basisschool (of lagere school) en ten minste een officiële basisschool (of lagere school) om kinderen
buiten het erkend onderwijs een getuigschrift basisonderwijs te laten bekomen. Deze scholen zijn de
examenscholen. De Vlaamse Onderwijsinspectie selecteert de examenscholen en is ook belast met het
toezicht op de examencommissie.
Elke jongere die minstens 9 jaar oud is, mag deelnemen aan de Examencommissie Basisonderwijs.
Sinds 1 september 2014 zijn leerlingen huisonderwijs ook verplicht het getuigschrift basisonderwijs te
behalen. Zij moeten zich inschrijven in een examenschool ten laatste in het schooljaar waarin ze voor
1 januari 11 jaar worden.
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 examens zijn bedoeld voor:
 iedereen die ten minste 9 jaar is en geen getuigschrift van basisonderwijs heeft;
 elke leerplichtige die onderwijs volgt via huisonderwijs;
 elke leerplichtige die onderwijs volgt in een niet-erkende school.
U vindt alle informatie omtrent huisonderwijs en de examencommissie via deze link: http://onderwijs.vlaanderen.be/ouders/starten-op-school/huisonderwijs-en-de-examencommissie
Als centrale examenschool heten wij u van harte welkom en wensen wij u veel succes! Met deze brochure willen wij u inlichten over de organisatie van onze school als examenschool.
Guy Verstappen
Directeur Rozenkransschool
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Procedure om het getuigschrift Basisonderwijs te behalen

Op het einde van het schooljaar beslist de klassenraad autonoom of een kind dat in de school onderwijs
volgde al dan niet de minimumnormen heeft behaald om zonder problemen over te gaan naar een
hogere klas. Bij zijn beoordeling neemt de klassenraad zowel het proces als de prestaties in rekening.
Omdat u deelneemt aan de Examencommissie Basisonderwijs kan de examenschool enkel de prestaties in rekening brengen. Het proces maakt immers deel uit van het onderwijs dat u volgde (huisonderwijs, onderwijs in een niet-erkende school) en van uw persoonlijke voorbereiding op dit examen.
Bovendien is examens afleggen een momentopname.
Als u het getuigschrift basisonderwijs wil behalen, moet u slagen voor elk van de volgende leergebieden van het basisonderwijs:
 Nederlands
 Frans
 Wiskunde
 Wetenschappen en techniek
 Mens en maatschappij
 Bewegingsopvoeding
 Muzische vorming
De toekenning van het getuigschrift basisonderwijs is gekoppeld aan die leerplandoelen die beogen de
eindtermen te bereiken. Indien u niet slaagt, dan zullen wij dit motiveren.
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Visie van de school

Wij zijn een katholieke school:
die Jezus van Nazareth als inspiratiebron neemt en christelijke waarden voorstaat;
die de katholieke jaarkring beleeft binnen een pastorale werking;
die catechese aanbiedt in het lessenpakket;
die levensbeschouwelijke dialoog en diepgang nastreeft.
Wij zijn een talentenschool:
Waar kinderen zich goed voelen en hun gevoelens kunnen uiten;
Waar muzische, manuele en lichamelijke vaardigheden kansen tot expressie geven;
Waar kinderen verstandelijk op maat ontwikkelen;
Waar kinderen als mens veelzijdig opgroeien.
Wij willen een wereldgerichte school zijn
door kritisch vernieuwend om te gaan met een wereld in evolutie;
door ons te engageren voor mens en milieu via gerichte acties;
door gemeenschapszin en respect voor anderen voor te leven;
door inspraak begeleid te stimuleren.
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Bereikbaarheid en schoolinformatie

Rozenkransschool (aanmelden op de receptie)
Heistraat 255
2610 WILRIJK
Telefoon: 03/828 25 87

Meer info over onze school vindt u op onze website:
www.rozenkransschool.be
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Praktische informatie

5.1

Inschrijving

Om te kunnen garanderen dat alles organisatorisch perfect verloopt, sluiten wij de inschrijvingen voor
deelname aan de examens af op 31 mei van het lopende schooljaar. U moet zich dus voor 1 juni van
het lopende schooljaar inschrijven. Inschrijvingen na deze datum kunnen we niet meer aanvaarden.
Zowel de inschrijving als de deelname aan de examens is gratis.
Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier te downloaden via de schoolwebsite en door te sturen
naar directie@rozenkransschool.be.
Het kan ook via aangetekend schrijven. In dit schrijven vermeldt u uw vraag tot deelname, voornaam,
familienaam, geboortedatum, rijksregisternummer (kopie kid-ID), adres en contactgegevens (e-mail of
telefoon) van de deelnemer.
Op de dagen van de examens moet u zich duidelijk kunnen identificeren (met identiteitskaart).

5.2

Speciale ondersteuning

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. Dit attest moet
geschreven zijn door een houder van een RIZIV-nummer en bezorgt u ten laatste 14 dagen in een genaamtekende envelop voor aanvang van de examens aan onze receptie.

5.3





Tijdspad

We sluiten de inschrijvingen voor deelname aan de examens af op 31 mei.
De examens vinden plaats van maandag 17 juni tot en met woensdag 19 juni 2019.
De klassenraad komt bijeen op vrijdag 21 juni 2019, niet-geslaagden worden verwittigd.
Het getuigschrift reiken we uit vanaf maandag 24 juni 2019, 10.00 uur. (Er worden geen herexamens georganiseerd.)

5.4

De examens

Voor de inhoud 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 vindt u op:
http://onderwijs.vlaanderen.be/ouders/leren-en-evalueren/wat-leert-mijn-kind.

Nederlands
Onze gebruikte methode: Kameleon – Uitgeverij Die Keure
Het examen bestaat uit: spelling (werkwoorden, woorden en zinnen), lezen (begrijpend lezen, taalbeschouwing en luisteren.
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Frans
Onze gebruikte methode: Eventail En Action – Uitgeverij Van in
Het examen bestaat uit: woordenschat, spraakkunst, spreken (*), schrijven, luisteren en begrijpend
lezen.
(*) U moet zichzelf in het Frans kunnen voorstellen. Er kunnen vragen gesteld worden over hobby’s, vrienden,
familie en woonplaats. Durven spreken en kunnen luisteren zijn zeer belangrijk. Dit mag thuis voorbereid worden
en u mag dit doen aan de hand van enkele familiefoto’s.

Wiskunde
Onze gebruikte methode: Reken Maar! – Uitgeverij Van In
Het examen bestaat uit: getallenkennis, getallen, bewerkingen (hoofdrekenen, cijferen en breuken),
meten en metend rekenen
Wetenschappen en techniek / Mens en maatschappij
Onze gebruikte methode: De Basis Voor Wereldoriëntatie – Uitgeverij Plantyn
Het examen bestaat uit: 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).
Daarnaast verwachten we van elke deelnemer een spreekbeurt van een tiental dia’s (PowerPointpresentatie of
prezivoorstelling) rond een zelfgekozen onderwerp van wereldoriëntatie. U werkt deze presentatie thuis uit en
stelt die voor op school. Zo zien we tevens of de ICT-vaardigheden bereikt zijn. Op onze school werken we met
Windows 10 en Office 365. (Laptop of USB-stick meebrengen)

Bewegingsopvoeding
Het examen bestaat uit: voorleggen zwembrevet 25m, uitvoeren van test balvaardigheid, test kracht,
lenigheid, uithouding en snelheid. Wie lid is van een sportclub, mag dit lidmaatschap ook voorleggen.
Muzische Vorming
Het examen bestaat uit: een voorstelling van een zelf samengesteld portfolio: eigen inbreng rond de
muzische bouwstenen (beeld, muziek, dans, drama) – tijdsduur: maximum 15 minuten.
Deze ‘talentendoos’ (portfolio) is een verzameling van creatieve en persoonlijke knutselwerkjes, schilderijen, 3Dwerkjes, werkstukken, foto’s van muzische activiteiten, gedichten en de verwerkingen ervan, liedjes, opnames,
museumbezoeken, eventueel ook een bewijs van de muziekschool of academie. (Laptop of USB-stick meebrengen)

Wij organiseren, net zoals alle andere examenscholen in Vlaanderen, geen herexamens. U kunt pas in
juni van het volgend jaar opnieuw deelnemen aan de examens van de examencommissie.

5.5

Materiaal

Wij lenen geen materiaal uit als voorbereiding op de examens. Om de examens af te leggen, brengt u
volgend materiaal mee:






Nederlandse woordenboek;
rekenmachine
geodriehoek en/of gradenboog
meetlat (30cm)
potlood en gom
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kleurpotloden
pen
schaar
laptop of USB voor presentatie
sportkledij en sportschoeisel
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Inschrijvingsformulier centrale examens basisonderwijs
17/18/19 juni 2019
(Gelieve dit formulier in duidelijke drukletters in te vullen)
Ondergetekende…………………………………………………………………………….
Ouder / voogd van …………………………………………………………………………..
Geboortedatum (deelnemer/kind): ……/……/……. Geboorteplaats (deelnemer/kind): …………………….
Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………….
Adres (deelnemer/kind) Straat: ………………………………………………………….………. nr.: ………………
Postcode: ….............. Gemeente/Stad: …………………………………….
Tel of Gsm (ouder/voogd): ………/………………………………….
E-mail (ouder/voogd): ………………………………………………………………………………………………
Huidige situatie van deelnemer / kind: ………………………………………………………………………………………………….
(Leerling te……. Huisonderwijs……)
Wenst zich, zijn/haar kind in te schrijven voor de centrale examens ten einde het getuigschrift basisonderwijs te
behalen. Ondergetekende verklaart zich akkoord met de wetgeving, de organisatie en het verloop van de examens.
Volgende bijlagen (attesten) werden toegevoegd (enkel indien van toepassing):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum:

Handtekening ouders

Dit inschrijvingsformulier aangetekend terugsturen naar
Rozenkransschool (tav Guy Verstappen), Heistraat 255, 2610 Wilrijk
Of via e-mail: directie@rozenkransschool.be
(*uiterste inschrijvingsdatum is 31/05 van het huidige schooljaar. Poststempel of datum e-mail gelden als bewijs.)
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