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Receptjes voor een brede evaluatie en rapportering 

 

1. Hoe kwamen we ertoe? 

 gegroeid vanuit de GOK-bevraging drie jaar geleden (schooljaar 2008-2009): 

 KO: werken rond diversiteit 

 LO: werken rond een andere rapportering binnen doorstroming en oriëntering 

De beide thema’s weren aan elkaar gelinkt binnen een project voor de gehele basisschool. 

 

 

2. Hoe uitgewerkt? 

 Oprichten van een kerngroep: directeur – zorgcoördinator – GOK-leerkracht,  

       zorgleerkracht, leerkracht lager en leerkracht kleuter. 

 

 Verzamelen van achtergrondinformatie: Leerplannen en ontwikkelingsplan, Groei- en  

      leerlijnen in de kleuterschool van Boonen, Leerlingen evalueren in de basisschool van  

     VSKO, Evolueren door evalueren, … 

 

  Werken vanuit de volgende definitie van rapporteren: ‘Met alle betrokkenen over de    

      ontwikkeling  van een leerling communiceren met het oog op de ondersteuning van die  

      ontwikkeling.’ 

       (Jan Saveyn – Leerlingen evalueren in de basisschool – blz. 34) 

 

Dit veronderstelt dus een andere manier van kijken naar de evolutie van de leerlingen binnen de 

periode waarin ze aan jou, aan de school worden toevertrouwd.   

We zoeken de talenten op, eigen aan elk kind (diversiteit – MI) om van daaruit hun ontwikkeling zo 

optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Om alle talenten aan te spreken moeten we ze kennen (observeren) en aanspreken (werkvormen). 

 

 Verkennen  (ABC-huis, Spellenarchief, …) en gebruiken (personeelsvergadering, pedagogische 

werkdag, evaluatiemoment, …) van allerlei werkvormen met de leerkrachten. 
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  Ontwerptekst: Evalueren en rapporteren in balans: 

 Welke zijn de uitgangspunten die voor ons van belang zijn:  

   

 

 

 

 

 Hoe willen we met onze school evalueren wij binnen de verschillende leergebieden? 

 

 Het willen we rapporteren naar alle betrokkenen? 

 

o binnen verschillende logboeken (werklogboek -  toetsenlogboek – 

presentatielogboek) 

 

o doelstellingenrapport in januari en juni 

 

o gesprekken met kinderen en ouders, met …. 

 

 

 Evalueren en bijsturen van de eigen werking – reflectiegesprekken met 

zorgcoördinator, directeur, parallelcollega, … 

 

 

3. En nu? …    

Het kind centraal  

Inzetten op meervoudige intelligentie 

Breed evalueren of competentiegericht evalueren 

Doelgericht werken 

Kring  


