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Voorwoord

Als schoolleiders van Klim-op Meeuwen, heten wij jullie van harte welkom in onze school.
Voor de meesten onder jullie is dit waarschijnlijk een eerste ontmoeting met onze school.
Je nam immers de bewuste en moedige keuze om zelf in te staan voor het onderwijs van je
kind.
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 dienen te nemen, dienen ook de ouders die
de keuze maken voor huisonderwijs bepaalde voorwaarden te respecteren.
Zo heb je, 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 je je ook akkoord met de controle op het huisonderwijs door de
Vlaamse Onderwijsinspectie.
http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/leerplicht/huisonderwijs/

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 je 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:
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 iedereen die ten minste 9 jaar is en geen getuigschrift van het basisonderwijs heeft;
 elke leerplichtige die onderwijs volgt via huisonderwijs;
 elke leerplichtige die onderwijs volgt in een niet-erkende school.
Je vindt alle informatie omtrent huisonderwijs en de examencommissie via deze link: http://onderwijs.vlaanderen.be/ouders/starten-op-school/huisonderwijs-en-de-examencommissie

Via deze brochure wensen we je zo nauwkeurig mogelijk in te lichten over de organisatie van
onze school als examenschool.

Veel succes !
Magda Braeken – Danny Plessers
Directeurs Klim-op Meeuwen
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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 je deelneemt aan de Examencommissie Basisonderwijs kan de examenschool enkel de
prestaties in rekening brengen. Het proces maakt immers deel uit van het onderwijs dat je volgde
(huisonderwijs, onderwijs in een niet-erkende school) en van je persoonlijke voorbereiding op
dit examen. Bovendien is examens afleggen een momentopname.
Als je het getuigschrift basisonderwijs wil behalen, moet je slagen voor elk van de volgende
leergebieden van het basisonderwijs:
 Nederlands(schriftelijk en mondeling)
 Frans (schriftelijk en mondeling)
 Wiskunde
 Wetenschappen en techniek - Mens en maatschappij
 Lichamelijke ontwikkeling
 Muzische vorming
De toekenning van het getuigschrift basisonderwijs is gekoppeld aan die leerplandoelen die
beogen de eindtermen te bereiken. Indien je niet slaagt, dan zullen wij dit motiveren.
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Visie van de school

Onze school is lid van de Scholengemeenschap Meeuwen-Gruitrode.

Met opvoeden en onderwijzen beogen leerkrachten de harmonische ontplooiing van de totale persoon.

OPVOEDEN en LEREN is gebaseerd op een draagvlak van

STEUNEN, STUREN EN STIMULEREN:
Om binnen de grenzen te blijven hebben kinderen STURING en grenzen nodig
van hun opvoeders en begeleiders. Ze worden GESTEUND in hun ondernemen
en ze worden GESTIMULEERD door samen dingen te doen en te beleven.

Voor meer gedetailleerde info over de visie van onze school kan je onderstaande link gebruiken :
http://klimopmeeuwen.be/visie
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Bereikbaarheid van de school

Klim-op Meeuwen
Kloosterstraat 9
3670 Oudsbergen

•

Meer info over onze school vind je op onze website: www.klimopmeeuwen.be

•

Je wordt doorheen het ganse proces begeleid door onze leerkrachten 6de lj (meester
Marc, juf Christel, juf Bianca) en zorgcoördinator (meester Patrick).

•

Je kan de schoolleiders bereiken via telefoon (011 79 26 81) en/of
e-mail info@klimopmeeuwen.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. Je moet je kind 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.
Wie zich wil inschrijven in onze examenschool, dient het inschrijvingsformulier (zie achteraan in
deze brochure) in te vullen te verzenden via post of e-mail aan de schoolleiding.
Basisschool Klim-op
T.a.v. mevr. Magda Braeken
Kloosterstraat 9
3670 Oudsbergen

info@klimopmeeuwen.be

In dat formulier vermeld je zeker :
- Je vraag aan de school voor de inschrijving voor de examens.
- Algemene gegevens over het kind : naam, voornaam, adres- en contactgegevens, geboortedatum, rijksregisternummer
Op de dagen van de examens moet het kind zich duidelijk kunnen identificeren (met identiteitskaart of kidsID).

5.2

Speciale ondersteuning

Indien u speciale ondersteuning wenst tijdens de afname van de examens (naar aanleiding van
dyslexie, dysfasie, dyspraxie …) dan moet je dit aantonen aan de hand van een attest. Dit attest
moet geschreven zijn door een houder van een RIZIV-nummer of het CLB en bezorg je ten
laatste 1 juni 2021 aan de schoolleiding.

5.3

Tijdspad

- We sluiten de inschrijvingen voor deelname aan de examens af op 31 mei 2021.
- Controle van leeftijdsvoorwaarde en inschrijvingsformulier : 1 juni 2021.
- De examens vinden plaats in de week van 7 juni 2021 telkens van 08.50 tot 12.00 uur. Op
maandag 7 juni 2021 van 08.50 tot 14.50 uur.
- Data examens schooljaar 2020 - 2021 :
Op maandag 7 juni (bij start van de examens) : afgeven van 1 digitaal portfolio m.b.t.
muzische vorming EN oriëntatie op de wereld (mens en maatschappij / wetenschappen
en techniek).
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 Overzicht
voormiddag
maandag 7 juni 2021
namiddag

dinsdag 8 juni 2021

voormiddag

wiskunde deel 1
(zonder rekenmachine)
Nederlands deel 1
Lichamelijke opvoeding
(tot 14.50u)
wiskunde deel 2
(met rekenmachine)
Nederlands deel 2
Wereldoriëntatie (schriftelijk)

woensdag 9 juni 2021

voormiddag

Presentatie digitale portfolio
muzische vorming +
M&M/W&T in combinatie met
spreken en ICT-vaardigheden –
deel 1
Frans (mondeling en schriftelijk)

vrijdag 11 juni 2021

voormiddag

Presentatie digitale portfolio
muzische vorming +
M&M/W&T in combinatie met
spreken en ICT-vaardigheden –
deel 2

- De klassenraad komt bijeen op maandag 21 juni 2021.
- Het getuigschrift reiken we uit op dinsdag 22 juni 2021.

Zowel de inschrijving als de deelname aan de examens zijn gratis.
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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.

Algemeen :
Meer inlichtingen omtrent deze eindtermen vind je op:
www.onderwijsdoelen.be

Klik op Basisonderwijs – Lager Onderwijs

Nederlands :
Het examen bestaat uit gevalideerde eindtoetsen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen,
aangevuld met zelf opgestelde toetsen met aandacht voor luisteren, spreken, lezen,
schrijven, taalbeschouwing en strategieën.
Wiskunde :
Het examen bestaat uit gevalideerde eindtoetsen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen,
aangevuld met zelf opgestelde toetsen met aandacht voor getallenkennis, bewerkingen, meten en meetkunde. Ook de domeinoverschrijdende doelen worden geëvalueerd.

Frans :
Het examen bestaat gevalideerde eindtoetsen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, aangevuld met zelf opgestelde toetsen.
De mondelinge proef mag thuis worden voorbereid en bestaat uit een gesprek waarin het kind
zichzelf zal voorstellen. Er kunnen ook vragen gesteld worden over hobby’s, vrienden, familie,
woonplaats, … (zoals beschreven in de eindtermen).
Tijdens de luisterproef worden vragen geformuleerd rond een beluisterde tekst, lied of boodschap.

Mens en maatschappij / Wetenschappen en techniek :
Het examen bestaat uit gevalideerde eindtoetsen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Zowel samenleving, tijd, ruimte, techniek en natuur komen aan bod.
Verder maken de kinderen een presentatie (max. 10’) waaraan ze specifiek gewerkt hebben
(in combinatie met muzische vorming).
Tijdens de presentatie testen we ook de spreek- en de ICT-vaardigheden.
De presentatie bezorg je de examenschool op maandag 7 juni 2021, bij de start van de examens.
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Muzische vorming :
Het examen bestaat uit een voorstelling van een (digitaal) portfolio; een digitale presentatie
van de eigen inbreng rond de 5 muzische domeinen (beeld, muziek, drama, dans, media).
Creatieve knutselwerkjes, tekeningen, 3D-werkjes, beelden, foto’s, filmpjes, verslag museumbezoek, attesten of diploma’s van een academie, …)
Dit in combinatie met Mens en Maatschappij / Wetenschappen en Techniek.
Tijdens de presentatie testen we ook de spreek- en de ICT-vaardigheden.
Tijdsduur : max. 10 minuten
Deze presentatie bezorg je de examenschool op 7 juni 2021.

Bewegingsopvoeding :
Het examen bestaat uit een korte algemene proef van de motorische basisvaardigheden. De
test zal afgenomen worden door de turnleerkracht van onze school. Ze test kracht, lenigheid,
snelheid, coördinatie en uithouding aangevuld met bal- en springvaardigheden.
Zwemmen : een zwembrevet is een aanrader. Meebrengen aub!
Ben je lid van een sportclub? Breng je lidkaart en eventueel wat foto’s mee.

Wij organiseren, net zoals alle andere examenscholen in Vlaanderen, geen herexamens. Je kan
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,
breng je volgend materiaal mee:
- Nederlands woordenboek;
- zakrekenmachine;
- geodriehoek;
- gradenboog;
- meetlat (30cm);
- potlood en gom;
- kleurpotloden;
- pen;
- schaar;
- lijm;
- sportkledij;
- laptop, indien nodig bij de presentatie.
KLIM-OP MEEUWEN

INFORMATIEBROCHURE EXAMENCOMMISSIE 2020-2021

11

Inschrijvingsformulier centrale examens basisonderwijs
7-11 juni 2021
(gelieve dit formulier in drukletters in te vullen)
Ondergetekende ……………………………………………………………………………………….
Ouder/voogd van ………………………………………………………………………………………
Geboortedatum (kind) ……/……/…….

Geboorteplaats (kind) ……………………………..

Adres (kind) :
Straat : ………………………………………………………………………….. nr. ………………
Postcode ………………………

Gemeente …………………………………..

RIJKSREGISTERNUMMER KIND : ………………………………………………………………….
Telefoon of GSM (ouder/voogd) : …………………………………………………………………..
E-mail (ouder/voogd) : ……………………………………………………………………………….

Wenst 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/voogd

Dit inschrijvingsformulier terugsturen naar

of via e-mail

Basisschool Klim-op
Kloosterstraat 9
3670 Oudsbergen

info@klimopmeeuwen.be

Uiterste inschrijvingsdatum is 31/05/2021
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