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* Enkel leerlingen die huiswerk hebben zijn toegelaten. Zij maken de huistaken en/of 
studeren de lessen in. 
* De studie gaat door in een klas of uitzonderlijk in de eetzaal.
* Alle kinderen die wensen gebruik te maken van de studie, gaan bij het belteken ( om 16.20 
uur ) samen binnen. 
* Leerlingen die vroeger klaar zijn dan 17.10 uur of die door de ouders worden opgehaald, 
verlaten in stilte de studie. 
* Het is geenszins de bedoeling dat het huiswerk van de leerlingen zal begeleid worden door 
de toezichthoudende opvangmevrouw. Eén van de doelstellingen van huiswerk is immers de 
leerlingen taken op zelfstandige basis te leren uitvoeren.  
* Leerlingen die tijdens de studie de stilte verstoren, verlaten het lokaal en gaan terug naar 
de opvang. 
 
 

5.5 Evalueren en rapporteren _______________________________________ 
 

- Het doel van een rapport is de ouders informeren over de vorderingen van het kind op alle  
domeinen in zijn ontwikkeling. 
- Daarom hebben wij geopteerd voor een 3-

dat de 
-  

- De kinderen krijgen om de 7 a 8  

-  gebeurt via het klassiek puntensysteem voor de 
verschillende leervakken. Van deze resultaten wordt 2 maal op een schooljaar een procentuele 

Einde schooljaar krijgt men dan ook nog een procentuele beoordeling wat het hele schooljaar 
 

-  

 

racht heeft uitgevoerd : de inzet, het 
uithoudingsvermogen, de sociale vaardigheden,... 

Per graad is een document opgemaakt waarop het volgende staat: 

 * De maand waarin de evaluatie plaats vindt: oktober, december, februari, mei en juni 
 * Het activiteitsdomein dat geëvalueerd wordt: springvaardigheid, bewegingskunsten,  

  balvaardigheid, ritmiek, conditionele oefeningen of  zwemmen 
 * Bij elk activiteitsdomein de concrete omschrijving van de activiteit/vaardigheid/opdracht. 
 * Bij elke activiteit de omschrijving van de attitude die bij het uitoefenen van deze opdracht  

 geëvalueerd wordt. 

- -  wordt uitgedrukt door een verbale beoordeling 
met : 

F = flink G = goed V = voldoende O = onvoldoende 

- Als vorm van bevestiging dat u het rapport gezien hebt, vragen wij u : 

*onderaan op het puntenrapport en de  leef- en leerhoudingevaluatie uw handtekening te 
plaatsen (op de daar voorziene plaats) 

*op het bewegingsopvoedingrapport uw paraaf  te plaatsen op de daar voorziene plaats 
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- -
 

Rapportering en evaluering door contacten tussen ouders, leerkrachten, directie en CLB

Het bevorderen van het onderwijs en de opvoeding van onze kinderen is slechts mogelijk 
indien er een positieve samenwerking bestaat tussen ouders, leerkrachten en directie. Aarzel 
dan ook nooit, beste ouder(s), om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind, indien u 
dit om de één of andere reden nodig acht. Het is de enige manier om aan eventuele 
opduikende problemen een vlugge en gunstige oplossing te kunnen geven. 

Gelieve telefonisch of schriftelijk een afspraak te maken (kan via de schoolagenda of het 
heen- en weerschriftje van uw kind). 

Het spreekt voor zichzelf dat deze contacten best niet tijdens de lesuren of toezichtbeurten van 
de leerkrachten plaats vinden.  

Ook de directeur van de school staat volledig ter uwer beschikking. 

De school bezit reeds een zekere traditie van het zelf organiseren van enkele contacten: 

voor de pré-kleuters :  
Nieuwe kleuters en hun ouders worden vooraf uitgenodigd in de kleuterklas voor een 
kennismaking : begin mei, op het einde van de zomervakantie en in januari  
voor alle klassen van de kleuterafdeling en de lagere afdeling : -  

Deze informatievergadering per graad gaat door in het begin van het schooljaar. 

Verloop van het informatiemoment :  

1) inleidend gedeelte (alleen voor de kleuters en de 1ste graad) : door de directeur, de 
zorgcoördinator en eventueel de leerkracht bewegingsopvoeding 

Er wordt algemene informatie verstrekt wat betreft wijzigingen in de schoolorganisatie, het 
 

2) uiteenzetting door de klastitularis in de klas : Er worden praktische mededelingen 
verstrekt aan de ouders, alsook uitvoerige didactische informatie i.v.m. de verschillende 
leerdomeinen. 

3) individueel contact met de leerkracht :  De ouders krijgen de kans (vertrouwelijke) 
informatie over hun kind aan de klastitularis door te spelen. 

voor alle kinderen van de lagers school (LS)  en de kleuterafdeling (KS) :  
 

Dit biedt de ouders en de klastitularissen de mogelijkheid om de vorderingen, de 
moeilijkheden of eventuele problemen te bespreken. Deze bespreking gebeurt individueel.  
Onze school kiest voor 2 soorten oudercontacten: 

 
2) Het oudercontact waarop niet alle ouders van de kinderen worden uitgenodigd. 

 
Werkwijze: 
- In de ouderbrief vermeldt de leerkracht voor wie hij/zij een oudercontact nodig vindt en 
voor wie niet. 

- De ouders die de leerkracht willen spreken ook al vindt de leerkracht dit niet nodig, kunnen 
uiteraard ook komen. 

- Van de kinderen waar zowel de leerkracht en de ouders een oudercontact niet nodig vinden, 
komen niet. 
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Planning: 
 

 

 

voor het 6de leerjaar:   
 

In het tweede trimester brengt de CLB-medewerker een uiteenzetting over de verschillende  
studierichtingen na de lagere school : voor de ouders. 

 
Op het einde van het tweede trimester worden de ouders uitgenodigd voor een individueel 
gesprek met de klastitularis en de zorgcoördinator i.v.m. de studiekeuze. 
 
 

5.6 Leerlingenbegeleiding - Zorgbeleid ________________________________ 
 
Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding 
te voorzien. Dit doen we door vanuit de persoonsgebonden ontwikkeling voor elke leerling actief 
in te zetten op leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal 
functioneren en preventieve gezondheidszorg. Via ons zorg- en gelijke kansenbeleid besteedt 
elke leerkracht bijzondere zorg aan de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen die kansen 
dreigen te missen door hun maatschappelijke kwetsbaarheid of hun, specifieke 

 
 
De leerkracht is er voor ALLE leerlingen. Zijn/haar aandacht is er op gericht om zowel leerlingen 
met een ontwikkelingsachterstand als leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong te helpen en 
bij te sturen. 
 
De evolutie van de kinderen wordt gericht gevolgd in een kindvolgsysteem.  
Het kindvolgsysteem is een concreet hulpmiddel dat op een systematische wijze de 
leerprestaties en de leerevolutie van alle leerlingen volgt, vanaf de eerste kleuterklas tot het 
einde van het zesde leerjaar. Deze opvolging gebeurt in de kleuterklassen door een 
voortdurende en gerichte observatie. In de lagere klassen gebeurt dit door het periodiek 
toetsen, registreren en analyseren van de basisvoorwaarden : lezen, rekenen en spellen met als 
doel dreigende en reële achterstanden te ontdekken en de vooruitgang te volgen van de 
individuele leerlingen en groepen van leerlingen. 
 
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de zorgjuf, 
klasleerkracht of directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. 
Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van 
een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma 
kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in 
de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind 
nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. 
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind 
georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en 
wat wij van jou als ouder verwachten. 
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken 
opvolgt en naleeft. 


