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1. Algemeen wettelijk luik 
 

1.1 Voorwoord 

    

Via 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 Centrale 
examencommissie. Dit zijn de examenscholen. De Vlaamse Onderwijsinspectie 
houdt toezicht op de organisatie en het verloop van de examens. 

 

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 over huisonderwijs en de examencommissie via de 
volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/ouders . 

 

 

 

 

  

 
 

 



 

1.2  Procedure tot het behalen van het getuigschrift basisonderwijs: 
        wanneer is mijn kind geslaagd? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Op het einde van het schooljaar beslist de klassenraad van een school 
autonoom of de leerlingen al dan niet de minimumdoelen hebben behaald om 
over te kunnen gaan naar het eerste jaar van het middelbaar onderwijs. Bij het 
nemen van deze beslissing houdt de klassenraad rekening met zowel het 
proces als de prestaties van haar leerlingen. 

Doordat uw kind deelneemt aan de examens via de Examencommissie 
Basisonderwijs kunnen wij als examenschool geen uitspraak doen over het 
proces, omdat wij het leerproces van uw kind niet kennen. Als examenschool 
kunnen wij enkel de prestaties van uw kind in rekening brengen. 
Bij het meten van de prestaties zijn de eindtermen de maatstaf. Meer 
inlichtingen over deze eindtermen kan u inwinnen via: 
http://onderwijs.vlaanderen.be/ouders 

Het getuigschrift Basisonderwijs wordt uitgereikt indien uw kind aan álle 
proeven heeft deelgenomen en voor élk van de volgende leergebieden 
minimum 50% behaalt. 

1. Nederlands 
2. Frans 
3. Wiskunde 
4.  Mens en maatschappij / wetenschappen en techniek 
5. Lichamelijke opvoeding 
6. Muzische vorming 

 
Indien uw kind niet geslaagd is, zullen wij toelichten waarom uw kind het 
getuigschrift basisonderwijs niet behaalt. 

 
Veel succes! 



2. Schooleigen luik 
 

2.1 Onze schoolvisie 

 

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij 
kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische 
jongeren in een diverse samenleving. 

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenscha (PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag.  

Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan 
het Verdrag over de Rechten van het Kind. 
Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het 
GO! 
Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen. Het biedt een referentiekader 
waarbinnen het handelen vorm krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst, maar 
tegelijk en meer verdergaand wil het PPGO! ook een dynamiserende richtingwijzer zijn 
om het handelen te inspireren. 

Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een 
tweevoudige kernopdracht: de individuele en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen 
begeleiden en ondersteunen enerzijds, en bijdragen aan het samenleven in diversiteit 
en harmonie anderzijds. De individuele en de maatschappelijke dimensie van het 
opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden als een 
geïntegreerde uitdaging en opdracht. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Bereikbaarheid 

 

De locatie waar de examens zullen afgenomen worden, is gemakkelijk te 
bereiken met de wagen en ligt op zeer korte afstand van de E 40  - snelweg. 
(afrit Affligem). Het exacte adres is Bellestraat 99 te 1790 Affligem – Hekelgem. 
De locatie waar alles zal plaats vinden, is enerzijds de sporthal ‘Bellekouter’ 
(lichamelijke opvoeding) en de Dr. Tistaertzaal.  
Zowel de sporthal als de Dr. Tistaertzaal bevinden zich in één en hetzelfde 
gebouw. Er is een ruime parkeergelegenheid voorzien aan de zijkant van het 
complex. Eens u de parking verlaten hebt, dient u – te voet - de pijlen te volgen 
richting sporthal / Dr. Tistaertzaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Inschrijven 

 

U kunt zich uiterlijk tot 31 mei 2022 voor het examen inschrijven. 

Dit kan enkel via e-mail naar directeur@bsaffligem.be . 

Zowel de inschrijving als de deelname is gratis. 

 



 

Speciale ondersteuning in functie van leerstoornissen moeten gestaafd worden 
met een attest geschreven door een houder van RIZIV-nummer of een CLB. Dit 
attest moet ten laatste twee weken vóór aanvang van de proeven overhandigd 
worden aan de directeur van de school. De in het attest omschreven middelen 
ter ondersteuning moeten door de leerling zelf voorzien en gehanteerd 
worden. 

De data waarop de examens plaatsvinden, worden u uiterlijk in de maand april 
of mei meegedeeld via e-mail. 
De leerling/deelnemer moet aan alle proeven deelnemen, 
biedt zich een half uur voor aanvang van de proeven aan op de examenlocatie 
en moet zich duidelijk kunnen identificeren.  

 

2.4 Materiaal mee te brengen 

 

Dit heb je nodig: woordenboek Nederlands, zakrekenmachine, geodriehoek, 
meetlat (30 cm), potlood, gom, slijper, kleurpotloden, balpen (blauw, groen, 
zwart), sportkledij op de dag dat de proeven lichamelijke opvoeding worden 
afgenomen. 

 

2.5 Het examenrooster* 

Uur Vrijdag 17/06/2022 
08.30 uur – 
10.10 uur L.O.  
10.10 uur – 
10.30 uur PAUZE  

10.30 uur – 
12.30 uur  

Portfolio muzische vorming 
Frans: Mondelinge taalvaardigheid 

(individueel)  
 

 

 

 



Uur 
Maandag 

20/06/2022 
Dinsdag 

21/06/2022 
Woensdag 

22/06/2022 
08.30 uur – 
10.10 uur OVSG  OVSG  OVSG  
10.10 uur – 
10.25 uur PAUZE PAUZE PAUZE 
10.25 uur – 
12.05 uur OVSG  OVSG  OVSG  

 

*Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan een aanpassing in het rooster 
volgen. U wordt hierover ingelicht van zodra het aantal deelnemers is gekend 
en dit het geval zou zijn.  
 
Voor onze leerplannen verwijzen wij graag naar: 

http://onderwijs.vlaanderen.be/ouders/starten-op-school/huisonderwijs-en-de-
examencomissie/examencommissies/examencommissie-basisonderwijs#Leerstof  

Voor LO moet de deelnemer een parcours met verschillende praktische 
proeven afleggen.  
Een kopie van het zwembrevet wordt aan de directie overhandigd.  
Onder de vorm van een PowerPointpresentatie moet de deelnemer op een 
geloofwaardige wijze aantonen in hoeverre zij/hij tijdens het onderwijs 
gewerkt heeft aan de eindtermen muzische vorming (beeld, muziek, drama, 
dans, beweging) en eventuele sportactiviteiten.  
De PowerPointpresentatie op zich telt als praktische proef ICT, de presentatie 
ervan wordt binnen het leergebied Taal/Nederlands gequoteerd als 
spreekoefening. Tijdsduur: max. 15 minuten. 


