
 

VISIE EVALUEREN EN RAPPORTEREN 

Breed evalueren 

Brede evaluatie gaat uit van de groei van leerlingen en volgt die groei op. Daarbij wordt het totale 

kind voor ogen gehouden. We willen je kind vertrouwen geven om te leren en zich verder te 

ontwikkelen. Via brede evaluatie krijgt je kind inzicht in zijn eigen leerproces. 

We maken volgende afspraken rond leerlingenevaluatie: 

Je kind wordt voortdurend geëvalueerd, maar die evaluatie moet zinvol zijn.  

Door te evalueren willen we zicht krijgen op het leerproces van uw kind. Zo kunnen we tijdig 

ondersteuning bieden en bijsturen. 

De evaluatie gebeurt door middel van methodetoetsen, kleine testjes, toetsen van het 

leerlingvolgsysteem, brede evaluaties, een spreekbeurt, een presentatie, een groepswerk, een 

partnerwerk, een examen (alleen in klas 5 en 6), een praktische proef, IDP-testen in het 6e leerjaar 

e.d. 

Bij de evaluatie van je kind kunnen verschillende personen betrokken worden. De evaluatie kan 

gebeuren door het kind zelf, door de leerkracht, door medeleerlingen, door de vakleerkracht. 

 

In het ‘sportportfolio’ of het ‘sportgroeiboek’ kan je de groei van je kind op sportief vlak opvolgen 

van de kleuterschool tot in het zesde leerjaar.  

We willen niet alleen bepalen wat uw kind kan, we hebben ook als doel je kind inzicht te geven in zijn 

of haar leerproces en zijn of haar interesses en groeikansen. 

 

Rapporteren 

Het rapport is opgebouwd rond de ontwikkelvelden en de doelen uit het leerplan ‘Zin in Leren! Zin in 

Leven!’.   

De inhoud van het rapport verschilt van klas tot klas. Het eerste leerjaar heeft een héél ander rapport 

dan het vijfde en zesde leerjaar.  

Wat vooral centraal staat is de groei van je kind, we willen bereiken dat het kind meer vertrouwt en 

gelooft in eigen ‘kunnen’.  



 

De prestaties van je kind geven we daarom niet alleen in cijfers weer, maar dus ook via brede 

evaluaties en een woordje of een symbool. 

Het rapport wordt in de klas besproken met en beoordeeld door de kinderen.  

 

Wanneer? 

Dit schooljaar zijn er 4 rapporten: herfst, winter, lente en zomer. 

De juiste datums wat betreft rapporten en ouderavonden vind je terug in bijlage 7 en in de kalender 

van de schoolwebsite.  

Ook de legende van de gebruikte symbolen vind je terug in deze bijlage. 

 

Dit verwachten we van u als ouder: 

We vinden het erg belangrijk dat je als ouder thuis met je kind in gesprek gaat over het rapport.  

Het rapport bestaat uit meerdere onderdelen waarvan we verwachten dat je ze grondig doorneemt: 

- het leefrapport (gedrag, omgang met anderen,…) 

- de brede evaluaties 

- het leerrapport (resultaten van testen) 

 

De documenten van het rapport zitten in een degelijke ringmap die tijdens hele lagere school- 

loopbaan gebruikt zal worden. 

Wij vragen je om goed zorg te dragen voor dit officieel schooldocument.  

 

Het sportportfolio of sportgroeiboek (waarnemingen en brede evaluaties  

op gebied van bewegen, sporten, zwemmen) bestaat uit een apart en duurzaam  

boekje.  

Dit boekje wordt doorgegeven van klas tot klas en gaat dus de hele  

lagere school loopbaan mee.  

Ouders van kleuters kunnen dit boekje inkijken tijdens de oudercontacten.  

 

https://www.basisschooldedames.be/kalender.html
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