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1. Waarom een nieuw rapport? 

● Niet alle vakken kunnen we beoordelen met punten - objectiviteit

● 7/10 voor Jan ⇎ 7/10 voor An

● Geen feedback op het huidige rapport

● Meer inzetten op de evolutie van de kinderen en minder op het concrete resultaat

● Weinig ruimte voor kinderen met extra zorg - zorgbehoeften van kinderen veranderen doorheen de jaren

● De totale persoonlijkheidsontwikkeling moet centraal staan



2. Ok-kader

Kwaliteitsvol onderwijs
Evalueren is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvol onderwijs.



3. Tijdspad

1. Rapport wordt in vraag gesteld door het team schooljaar 2019-2020
2. Pedagogische studiedag Vlajo (plantjes) oktober 2019
3. Pedagogische studiedag evalueren en rapporteren 30/04/2021
4. Start werkgroep september 2021
5. Uitwerken visie: waarom schooljaar 2021-2022
6. Uitwerken verticale leerlijn Nederlands en Frans september 2022
7. Opstellen en ontwerpen nieuw rapport oktober 2022
8. Voorstellen nieuw rapport november 2022
9. Invoeren eerste rapport december 2022

10. Evaluatie + aanpassen indien nodig januari - juni 2023



4. Visie

1. De evaluatie gebeurt vanuit een breed perspectief. 

a. Verschuiving van een testcultuur naar evenwichtige evaluatiecultuur

2. De evaluatie is afgestemd op de doelen en/of de onderwijsactiviteiten. 

3. De evaluatie motiveert onze leerlingen.

a. Belang van feedback in dialoog met de leerling

4. De evaluatie is transparant. 

a. De leerling weet wat het doel is van de evaluatie, de verwachting en de evaluatievorm

5. Het evalueren om te leren en van het leren. 

a. Summatieve en formatieve evaluatie



5. Hoe ziet het rapport eruit?

● 3 rapporten
○ Rapport (wiskunde, Nederlands, Frans, wereldoriëntatie, sociale vaardigheden, 

leren leren, ICT en muzische vorming)
○ Rapport lichamelijke opvoeding
○ Rapport levensbeschouwelijke vak 

● Groeiplantjes

                        
Dit kan ik nog 

niet goed.
Dit kan ik met 

hulp.
Dit kan ik soms 
alleen en soms 

met hulp.

Dit kan ik 
zelfstandig.



Domein wiskunde

● Toetsen staan op punten
● Feedback kan per toets gegeven worden
● Feedback over de algemene inzet 



Domein Nederlands



Domein Nederlands



Domein Nederlands

● Combinatie van punten en plantjes

● Voor alle vakken worden er toetsen afgenomen

● Observaties + feedback zijn belangrijk (voorbeeld spreken)

● Feedback kan per toets gegeven worden

● Feedback over de algemene inzet 



Domein Frans

● Combinatie van punten en plantjes
● Feedback kan per toets gegeven worden
● Feedback over de algemene inzet 



Domein wereldoriëntatie

● Alle toetsen staan op het rapport

● Permanente evaluatie

● Feedback kan per toets gegeven worden

● Feedback over de algemene inzet 



Domein sociale vaardigheden, leren leren, ICT en muzische vorming



Domein sociale vaardigheden, leren leren, ICT en muzische vorming



Zorg

Zorgmaatregelen op het rapport

● Alle zorgmaatregelen komen onder iedere toets op het rapport
● Niet voor alle toetsen hebben kinderen nood aan dezelfde maatregelen



Feedback



6. Feedback


