
 
 
 

6.5.4 Regeling syntheseproeven 
 
Tijdens twee of drie periodes van het schooljaar, afhankelijk van de graad en de onderwijs-
vorm, worden er syntheseproeven georganiseerd. 
De precieze data worden tijdig per brief meegedeeld.  
 
De school behoudt zich het recht voor om in omstandigheden die overmacht wettigen af te 
wijken van zowel het aantal periodes als de gehanteerde dagindeling. 
 
Dagindeling bij syntheseproeven 
 
Tijdens de periodes van syntheseproeven wordt in de school het halve-dagsysteem (tot 
12.15 uur) ingevoerd. 
 

• voormiddag: syntheseproef 

• namiddag: studietijd om de proeven van de volgende dag voor te bereiden. Dit kan 
zowel thuis als op school. 

• Op sommige dagen worden de leerlingen slechts voor een beperkte duur op school 
verwacht. Dit is het geval bij syntheseproeven die slechts een gedeelte van de voor-
middag in beslag nemen.  

• Mondelinge proeven kunnen in de voor- of namiddag plaatsvinden. 
 
Te laat komen bij syntheseproeven 
 
Een leerling die te laat komt, begint onmiddellijk aan zijn syntheseproef. Afhankelijk van de 
reden waarom hij of zij te laat kwam, kan er beslist worden om al dan niet extra tijd toe te 
kennen voor het maken van de syntheseproef. De graaddirecteur beslist of de reden al dan 
niet geldig is. 
 
Afwezigheid bij syntheseproeven 
 
Wie tijdens de syntheseproeven afwezig is wegens ziekte moet steeds onmiddellijk een 
medisch attest inleveren (ook bij ziekte van slechts één dag). 
 
Indien de leerling ongewettigd afwezig is, wordt er geen inhaalregeling uitgewerkt en kan 
dit leiden tot een nulquotering of geen quotering voor die syntheseproef. Indien er op het 
einde van het jaar onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor de eindevaluatie van de 
leerling, kan de delibererende klassenraad beslissen om toch een bijkomende proef te ge-
ven. 
 
Fraude bij syntheseproeven  
 
Wanneer een personeelslid van de school een leerling tijdens de syntheseproef betrapt op 
een dergelijke onregelmatigheid, geldt de volgende procedure: 
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• de leraar met toezicht stelt de onregelmatigheid vast, noteert dit op de kopij van de 
leerling en neemt eventueel bezwarend materiaal in beslag; de leerling werkt zijn 
syntheseproef verder af; 

• de leraar brengt zo snel mogelijk verslag uit bij de graaddirecteur en overhandigt het 
in beslag genomen materiaal; 

• de graaddirecteur hoort zo snel mogelijk de leerling, al dan niet in het bijzijn van een 
ouder; 

• de graaddirecteur verzamelt bezwarend materiaal en overlegt met vakleraar, leden 
van het klasteam en directie;  

• een verslag van het gesprek met de graaddirecteur wordt daarna samen met de 
verklaring van de persoon die toezicht hield, en andere bewijsstukken aan de klas-
senraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. 
De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan de leerling en de 
ouders; 

• het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat een 
leerling voor de bewuste proef het cijfer nul of geen quotering krijgt. Bij ernstige 
vormen van fraude kan de school bovendien een tuchtprocedure opstarten. 

• Als fraude pas achteraf aan het licht komt en een leerling al een getuigschrift of 
diploma heeft behaald, is het mogelijk dat hij of zij de afgeleverde getuigschriften en 
diploma’s zal moeten teruggeven. Dat zal de school enkel doen wanneer de fraude 
zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en de school de beslissing als 
juridisch onbestaande moet beschouwen. 

Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad autonoom op basis 
van de beschikbare resultaten en de gegevens van het deliberatiedossier. 
 
Communicatie  
 
Minstens twee weken vóór het begin van de syntheseproeven krijgen alle leerlingen een 
brief met hun volledige weekplanning mee naar huis. 
Daarop staat duidelijk vermeld welke vakken wanneer afgelegd worden en vanaf welk uur 
de leerlingen desgevallend naar huis mogen gaan. 
Ook de regeling voor de dagen na de syntheseproeven kan men daar terugvinden. 
Inhaalproeven 
  
In principe zullen de leerlingen die tijdens syntheseproeven gedurende korte tijd afwezig 
waren al de gemiste proeven inhalen. Indien een leerling gedurende een langere periode 
afwezig was en dus veel syntheseproeven heeft gemist, zal de klassenraad beslissen welke 
proeven ingehaald moeten worden. De inhaalproeven gebeuren tijdens de evaluatiedagen 
vlak na de periode van de syntheseproeven, en indien nodig tijdens de eerstvolgende 
woensdagnamiddag(en), na de kerst- of paasvakantie. 
De leerling en de ouder worden van deze bijzondere regeling tijdig schriftelijk op de hoogte 
gebracht door het leerlingensecretariaat. 
In zeldzame gevallen kan de delibererende klassenraad een leerling bijkomende proeven  
opleggen. 
 
6.6.2 Het syntheserapport 
 
Leerlingen krijgen vijf maal per jaar een syntheserapport: voor de herfstvakantie, op het 
einde van het eerste trimester/semester, rond de krokusvakantie (enkel online voor leer-
lingen van de derde graad), voor de paasvakantie en op het einde van het schooljaar. 
Dit syntheserapport geeft voor elk vak een stand van zaken voor het jaarwerk en een cijfer 
voor de syntheseproef als die heeft plaats gehad. Op het einde van elk trimester of semes-
ter is er een syntheseproef en wordt een periode afgesloten. 



 Pagina 3 van 3 

De eerste graad telt drie periodes of trimesters. Elk trimester kan een leerling voor elk vak 
100 punten verdienen. Voor de tweede en derde graad zijn er twee periodes of semesters. 
Tijdens het eerste semester kan een leerling voor elk vak 100 punten verdienen. Voor het 
tweede semester zijn er dat 150. In de tweede graad ASO en TSO zijn er in de week voor 
de paasvakantie ook syntheseproeven voor enkele hoofdvakken. 
Meer informatie hierover vindt u terug in de leeswijzer bij het rapport. 
 
De school behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken in omstandigheden die over-
macht wettigen. 


