Evaluatiebeleid
Ook binnen het evaluatiebeleid vertrekken we vanuit het nieuwe leerplan van katholiek
onderwijs Vlaanderen ZILL (hier klikken voor meer info)
Een nieuw leerplan betekent in dit geval ook:
▪ Heel wat nieuwe benamingen en visies.
▪ Een andere manier van werken in de klas.
▪ Een andere manier van evalueren.

We spreken binnen ZILL over 2 belangrijke ontwikkelingen:
1. PERSOONSGEBONDEN ONTWIKKELING
2. CULTUURGEBONDEN ONTWIKKELING
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Persoons- en cultuurgebonden ontwikkeling: tien ontwikkelvelden

In het katholiek basisonderwijs is het leren en leven op school gericht op de harmonische
ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen.
Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden,
attitudes en inzichten die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te
functioneren in de hen omringende wereld.
(De ontwikkeling van) een leerling breed documenteren vanuit de tien
ontwikkelvelden en hun leeruitkomsten biedt de mogelijkheid de totale persoon van de
leerling in beeld te brengen.
Het lerarenteam kiest zelf hoe het dat doet.
Het ordeningskader geeft de richting aan.
Kijken naar leerlingen vanuit een Zill-bril
Vanuit een brede evaluatie probeert het schoolteam zich een beeld te vormen van de
leerling.
Waar nodig wordt die evaluatie diepgaander.
Die gedetailleerde kijk op de leerling maakt een verfijndere invulling van de brede
evaluatie van de leerling
mogelijk.
Alle evaluatiegegevens dragen ertoe bij een zo compleet mogelijk beeld van de leerling
te krijgen.
Evaluatie vertrekt dus vanuit het geheel, over de delen, met het oog op het geheel:
de harmonische ontwikkeling van de leerling.
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Op het niveau van het leren merken we dat maatschappelijke veranderingen scholen
uitdagen om, naast instructie en opbouwen van kennis, ook werk te maken van
competentie-ontwikkeling.
Op het niveau van het onderwijzen is meer dan ooit het besef gegroeid dat het
onderwijsproces moet rekening houden met leerlingenkenmerken bij het realiseren
van de onderwijsdoelen.
Het stelt ons in staat om elke leerling te leiden naar een kwalificatie die aansluit bij
zijn/haar talenten en interesses.
De meeste toetsen zijn de evaluatie van een product.
Dit product evalueren we met een cijfer.
We werken hier echter met een uitdoofscenario.
Niet alle vakken of deelvakken worden gequoteerd met een cijfer.
Niet alle ontwikkelingen zijn immers “meetbaar”.
Dikwijls gaat dit gepaard met een proces.
Dit proces wordt door een zachte evaluatie beoordeeld (vaardigheden: samenwerken,
interesse, …, muvo, lichamelijke opvoeding).
Rekening houdend met de beginsituatie en vorderingen (nagegaan door testing of
observatie) wordt er gedifferentieerd gewerkt.
Via een uitgebreid digitaal zorgsysteem gebaseerd op het zorgcontinuüm brengen we
de evolutie van de ontwikkeling van het kind in kaart.
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Evalueren om te evolueren
1. Waarom evalueren?
▪
▪
▪
▪
▪

om het ontwikkelingsproces te ondersteunen:
kinderen bewuster maken van hun sterktes en hun groeikansen;
jezelf bewuster maken van de efficiëntie / effectiviteit van je didactische aanpak;
om beslissingen te nemen;
om ouders,… te informeren.

2. Hoe evalueren?
Schematisch:
Zo was het vroeger:

1

3
2

1. De leerkracht observeert
dagelijks het leerproces en
wat opvalt wordt (meestal)
ergens genoteerd.

3. Een nieuwe periode begint. Nieuwe
leerstof, nieuwe kansen…

2. Dan volgt een periode van toetsen
en komt er een tussentijdse stand van
zaken op een rapport.
Dit streven we nu na:

3

1
1. Hoe verloopt het leerproces?
Onzeker of zelfzeker?
Veel oefening nodig?
Gemotiveerd? Bevestiging nodig?
Samen met de kinderen volgen we de groei
op en wordt er tijdens het proces zelf al
feedback gegeven.

3. En wat doet hij / zij ermee?
(transfer in eigen leven,
nieuwe situaties…)

2. Over welke kennis, inzicht, vaardigheden,
attitudes beschikt dit kind nu?
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Bij elke fase in dit leerproces horen de juiste evaluatievormen.
Je kunt productevaluaties tussentijds gebruiken om het proces goed in te schatten of een
procesevaluatie gebruiken om de transfer in kaart te brengen.
Met deze evaluaties gaan we aan de slag:
1. Procesevaluaties (‘onderweg’):

co-, peer-, zelfevaluatie, observaties, video, gesprekken, geluidsopnames…

2. Productevaluaties (meestal ‘aan de meet’):
toetsen, werkstukken, demonstratie, presentaties..

3. Competentie-evaluatie (transfer):

Dit vraagt om ‘open opdrachten’, waarbij de leerkracht vooraf dus niet aangeeft waarop ze moeten letten,
juist om te kunnen vaststellen, wie van de kinderen zijn zelfregularisatie inzet.

3. Hoe kiezen we de geschikte evaluatie?
Dat hangt af van de bril waarmee je naar je kinderen wilt kijken.
Wat wil je juist te weten komen?
Voor welk doel wil je het leereffect in kaart brengen? Wat heeft het kind vooral nodig?

Noor heeft zone E voor
optellen.
Noor geeft niet gauw
op!

Noor durft niet
goed hulp vragen.

M.a.w. een evaluatievorm kies je volgens het doel dat je nastreefde.
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Het volgende schema maakt dit duidelijker:
een toets, werkstuk… (= productevaluaties)
vertelt mij / het kind...

een gerichte observatie (= procesevaluaties) vertelt
mij / het kind…

dat Omar even vlot kan delen als vermenigvuldigen
dat Sofie al knappe verhalen schrijft
dat Tinne vlot oefeningen uitvoert op de
evenwichtsbalk.
dat Meyriam maar AVI 3 behaalt eind L2
dat Toon alles nog wist over onze gemeente
dat Lies weet welke materialen drijven

dat hij dat niet kan onder tijdsdruk.
dat ze bang is voor de reactie van wie haar verhaal leest.
dat ze hiervoor heel veel oefentijd nodig heeft.
dat ze toch héél graag leest.
dat weinig hem kan boeien.
dat ze niet graag dit zelf onderzoekt.

3. Wanneer evalueren?
Als we het didactisch proces bekijken, zijn er twee duidelijke momenten van evalueren:
formatief (fase 4) en summatief (fase 6).

1. BSA

7. Ik
rapporteer

2. doelen

3.
activiteiten
en
werkvorme
n

6.
summatief
evalueren

5.
bijsturen

▪

▪

4.
formatief
evalueren

Formatieve evaluaties moeten de meeste aandacht krijgen.
Zij zijn bedoeld ‘to form improvement’ (Geoff Petty) en moeten de kinderen door
gerichte feedback nadien bewuster maken van hun sterktes en groeikansen en de
leerkracht bewuster maken van de effectiviteit van zijn aanpak.
Summatieve evaluaties zijn gericht op advies, beslissingen, informeren,
attestering.

Maar elke leerkracht beseft, dat hij eigenlijk permanent evalueert.
Als een activiteit niet vlot loopt, dan heeft dat misschien te maken met de gekozen werkvorm?
Als de timing in het honderd loopt, dan heeft ze misschien teveel doelen gekozen voor één les?
Als een werk- of groeperingsvorm toch niet zo effectief bleek, stuurt hij/zij volgende keer sowieso bij.

Dit zijn allemaal korte, impliciete evaluatiemomenten.
De groene bollen hierboven zijn duidelijk expliciete evaluatiemomenten.
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4. Aan welke criteria moet een evaluatie voldoen?
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

objectief zijn
= geen invloed van…(elke leerling gelijke kansen!)
valide (geldig) zijn = brengt in kaart, wat ze in kaart moet brengen en benadert
zo goed mogelijk de realiteit ( = de resultaten van de evaluatie zijn een goede
weergave van de echte competenties )
betrouwbaar zijn
= ongeveer hetzelfde resultaat indien op een ander moment
of door een ander persoon afgenomen
representatief zijn = de evaluatie neemt een degelijk ‘staal’ van het geleerde
efficiënt zijn
= meerwaarde voor minstens één partij.
Eerst was er oefentijd ( = kans tot transfer! )
transparantie: de leerling krijgt alle informatie die nodig is om zich optimaal voor
te bereiden en om de evaluatieopdracht succesvol uit te voeren.
normering: kan je als leerkracht de gegeven resultaten/scores verantwoorden?
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1. De algemene principes van evaluatie in het basisonderwijs
A. De evaluatie is gericht op het leerplan (wettelijk minimum)
In de eerste plaats is de evaluatie erop gericht om na te gaan of kinderen de eindtermgerelateerde leerplandoelen bereiken.
Dat houdt in dat de eindterm-gerelateerde leerplandoelen op een
deskundige manier moeten worden geëvalueerd.

B. Een positief en veilig leer- en evaluatieklimaat in de klas creëren
Kinderen moeten zich veilig voelen.
Enkel en alleen wanneer je welbevinden goed is, kan je leren.
Fouten maken mag en kinderen moeten ervaren dat je uit fouten veel kan leren.
Omdat we werken met trajecten op maat van de leerlingen worden de leerlingen meer
en meer geconfronteerd met succeservaringen wat hun intrinsieke motivatie alleen maar
verhoogt.

Wij zetten daarom in op breed evalueren.
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Dat betekent dat de brede evaluatie onder andere:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

uitgaat van de groei van leerlingen en die groei permanent monitort;
de totale persoon voor ogen houdt door een brede evaluatie;
gekoppeld wordt aan de leeruitkomsten, doelen, leerinhouden en
ontwikkelstappen met referentieleeftijden die de ontwikkeling schetsen in functie
van de te bereiken doelen;
motiverend en rechtvaardig is voor elke leerling
bedoeld is om het onderwijsleerproces af te stemmen op de groep en het
individu;
vertrouwen geeft aan de leerling om te leren;
inzicht geeft in het eigen leerproces van de leerling in de vorm van een positief,
realistisch zelfbeeld;
een dialoog op gang brengt tussen de leerling, de leraar en alle andere
betrokkenen;

Daarbij stellen we ons 3 kernvragen:
1. Welke leerling(en) wil je evalueren?
Op welke manier sluit deze evaluatie aan bij de ontwikkelingen eerdere evaluaties
van deze leerling(en)?
2. Hoe sluit de evaluatie aan bij de context van de school? (Visie op evalueren,
evaluatiebeleid, evaluatiepraktijk …)
3. Welke doelen/inhouden uit het leerplan wil je evalueren?
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TOP 10 - principes breed evalueren
1.We bewaken actief het evenwicht tussen het vaststellen van
positieve leerkenmerken en ‘werkpunten, groeikansen’
Doe dit per ontwikkelingsveld.
Bijv. een kind scoort telkens slecht op de AVI-test, maar blijft gek
van verhalen.
2. Het kiezen van de juiste evaluatie gebeurt al tijdens de
voorbereiding.

VAN

OM

OM

3.We zorgen voor een gezonde mix van evaluaties OM te leren
(formatief, om het leerproces bij te sturen, komen niet apart op het
rapport) versus evaluaties VAN het leren (summatief,
terugblikkend, i.f.v. rapportering).
Bij beide soorten betrekken we zoveel mogelijk de kinderen zelf
via co-, peer- of zelfevaluatie.

VAN
4. Doelgerichtheid is een absolute noodzaak.
Eerst stilstaan bij WAT en WAAROM, daarna pas WIE, HOE,
WANNEER.
M.a.w. we staan stil bij de efficiëntie van de evaluatie: worden
kinderen er bewuster door van hun sterktes/groeikansen en/of
word ik er als leerkracht bewuster door van mijn didactische
aanpak?
5. ZILL vraagt om een geïntegreerde aanpak, een goed evenwicht
tussen persoonsgebonden en cultuurgebonden doelen in het
onderwijsaanbod.
Dus wordt er binnen het evaluatiebeleid veel meer gericht (o.b.v.
afgesproken criteria) geobserveerd en werden er afspraken
gemaakt worden over wat wanneer in kaart gebracht kàn worden
(ontwikkelingsgericht!).
6. We nemen een gezonde kritische houding aan t.o.v. de
evaluaties die in onze methodes zitten.
Net als bij eigen evaluaties vragen we ons steeds af of de
aangeboden toetsen valide, representatief en betrouwbaar
zijn.

7. We delen tijdens het leerproces M&M’s uit
= medailles (benoemen wat al goed gaat)
= missies (benoemen waar nog verbetering mogelijk is en hoe).
Leerlingen leren op die manier omgaan met wat minder goed gaat
om van hieruit stappen vooruit te kunnen maken of keuzes te
maken naar studies in de toekomst toe.
We kunnen niet allemaal in alles goed zijn maar moeten dit ook
leren aanvaarden.
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8. Product- en procesevaluaties kunnen zowel formatief als
summatief ingezet worden.

9. We hebben oog voor het spontane inzetten van de aangeleerde
competenties (transfer).
We creëren dus vaak ‘open’ taken, waarbij kinderen kunnen
tonen/toepassen wat ze geleerd hebben, zonder dat er expliciet om
gevraagd werd.

10. We evalueren om de ontwikkeling te helpen
ondersteunen. Dit is het hoofddoel.
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C. De evaluatie is gericht op begeleiding
Een goede evaluatie staat ten dienste van het leren.
Dit wil zeggen dat evaluatie gepaard gaat met gerichte feedback, zowel over de
prestatie als het leerproces van het kind.
Het geeft aanleiding om te sleutelen aan het leerproces.
Dikwijls zoomt de evaluatie enkel in op de prestatie van het kind om na te gaan in
hoeverre de gestelde eindterm-gerelateerde leerdoelen bereikt worden.

De prestatie van het kind is echter het resultaat van een complex proces dat beïnvloed
wordt door verschillende factoren.
‘Achter de schermen’ gaan kijken kan heel wat bijkomende informatie opleveren en een
aanzet geven tot een betere ondersteuning.
Het is belangrijk dat de leraar gedetailleerd probeert te achterhalen welke factoren de
prestatie van het kind hebben beïnvloed.
Een test snel nakijken, een foutenanalyse, een gesprekje, … kunnen hier wonderen doen.
Kinderen moeten met de feedback iets kunnen aanvangen voor het verdere verloop van
het leerproces en vooral geloven in zichzelf.
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D. De evaluatie is onderdeel van het onderwijsleerproces
Evalueren is een onderdeel van de dagelijkse didactische praktijk van leren en
onderwijzen; het is er mee verweven.
Formele (vb. beoordeling van een opdracht) en informele (vb. observaties tijdens de
dagelijkse leeractiviteiten) evaluatiemomenten leveren relevante informatie op over het
leerproces.
→ uniform observatieformulier KS
→ pre-MDO formulier
E. De evaluatievormen zijn gevarieerd
De algemene betrouwbaarheid van de evaluatiepraktijk wordt groter als de leraar een
gevarieerd aanbod aan evaluatievormen inzet.
Enerzijds doen we op onze school toetsen die vooral gericht zijn op punten.
Dit noemen wij productevaluatie.
Anderzijds is er nog een grote waaier aan andere evaluatievormen die we als
informatiebron kunnen gebruiken: observatie, een tentoonstelling, een prestatie, een
presentatie, ….
Deze zijn eerder gericht op het evalueren van het proces.
Deze variëteit aan evaluatietaken levert elementen op die een gedetailleerd en
genuanceerd beeld schetsen van het leerproduct en leerproces van kinderen.
Het komt er dus op aan om de juiste evaluatievorm te kiezen.
Voor de evaluatie van een les wiskunde hanteren we andere vormen dan voor een
groepswerk.
Binnen deze evaluatie zetten we ook in op evalueren op maat (rapport aangepast aan
het ontwikkelingsniveau van de leerling).
→ info rapport
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F. De evaluatie gebeurt samen
De leerkracht is niet de enige die het leerproces stuurt en achteraf verantwoordelijk is
voor de evaluatie.
Hij heeft een eerder begeleidende rol en staat samen met de kinderen in voor de
evaluatie.
Dat kan zowel voor, tijdens als na de eigenlijke evaluatie.
Bij ons op school houden we niet alleen oudercontacten maar ook kindercontacten.
Daarnaast kan de leerkracht ook informatie inwinnen bij de zorgcoördinator,
de co-teachers en de collega-leerkrachten.
De mate van betrokkenheid van kinderen varieert natuurlijk naargelang de leeftijd van
de kinderen.
Naarmate de schoolloopbaan van kinderen vordert, draagt de leerkracht steeds meer
verantwoordelijkheid over aan de kinderen:
- leerlingen leren nadenken over het leerproces, zelfreflectie, gedrag
→ aanduiden op toetsen/werk
→ sanctie –en herstelbeleid
- leerlingen evalueren medeleerlingen
→ muvo
- Plannen van te kennen leerstof
→ huiswerkbeleid

G. De evaluatie is er om te reflecteren op de eigen onderwijspraktijk
De leerkracht kan de evaluatiegegevens ook gebruiken om kritisch te reflecteren op zijn
onderwijspraktijk.
Lag het lestempo misschien te hoog/te laag?
Kan hij beter een andere werkvorm gebruiken om de leerstof aan te brengen?
Moet hij sterker inzetten op pre-instructie voor sommige kinderen?
Zij kunnen deze vragen stellen binnen het digitaal zorgdossier van de leerlingen.
Deze vragen komen dan terecht bij het zorgteam die er tijdens een wekelijks overleg
antwoorden proberen te zoeken in de vorm van ondersteuning, hospiteren op andere
scholen, andere klassen, ….
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EVALUEREN IN DE KLEUTERSCHOOL
We leren onze kleuters gericht kennen door middel van:
-

informatiegegevens van ouders of andere begeleiders
Observatie
gegevens uit het leerlingendossier

OBSERVATIE
Onder observatie verstaan we het gericht kijken naar de gedragingen van het kind.
Hierdoor kan de kleuterleerkracht de ontwikkeling van het kind opvolgen en kan zij een
aangepaste begeleiding verzekeren.
We omschrijven observeren in de kleuterschool als:

-

Het kind maximale kansen geven
Talenten versterken
Grenzen durven verleggen
Een breed beeld van de competenties
vastleggen
Stimuleren van de groei via een positief
zelfbeeld en motivatie
Rijke leeromgeving creëren

In de kleuterschool wordt voor het kind vanaf het
begin een leerlingendossier aangelegd.
De observatielijst gebaseerd op alle
ontwikkelvelden is hiervan een belangrijk
onderdeel.
Hieraan worden interne en externe
overlegmomenten gekoppeld.
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1. Evaluatiemiddelen
Bij het evalueren in de kleuterschool maken we gebruik van:
-

Leerlingendossier op basis van het zorgcontinuüm
Schooleigen observatieformulier
De ontwikkelingsdoelen (overheid) en de leerplandoelen
Kwik per leeftijd=> screenings in spelvorm (Marc Boone)

Toeters
Om na te gaan in welke mate de klasleerkracht voldoende aandacht had voor de
voorbereidende vaardigheden om te leren lezen, schrijven en rekenen wordt midden
februari de toetertest afgenomen bij de kinderen van de derde kleuterklas.

AFSPRAKEN
→ De resultaten van deze proeven vormen
mede de basis om tekorten op schoolniveau
aan te pakken.
→ Is geen basisinstrument van een
oudercontact.
→ Is aanvullend instrument op uniforme
observatielijsten.
→ Resultaten worden niet aan ouders
meegedeeld.
Resultaten worden in document
op iKlikk ingevuld
Deze toetertest is in de 1ste plaats de parameter om een remediëring op te bouwen.
Als school meten en waarderen wij permanent de behaalde resultaten bij onze leerlingen
.
door:

AFSPRAKEN
→ Leerlingen
die zwakker op
EVALUATIEBELEID
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scoren, kunnen deelnemen aan het
interactief voorlezen.

2. Overstap naar het 1ste leerjaar
Van elke kleuter in de 3de kleuterklas wordt verwacht dat ze minstens 290 halve
aanwezig zijn.
Zoniet zal de school een klassenraad moeten organiseren.
In deze klassenraad wordt de overstap naar het 1ste leerjaar besproken.
MOGELIJKHEID 1
Wanneer de klassenraad een gunstig advies geeft, kan de kleuter over naar het eerste
leerjaar.
Indien er nog twijfel bestaat en de kleuter niet helemaal schoolrijp bevonden wordt, kan het advies gegeven
worden toch de stap naar het eerste leerjaar te zetten mits extra zorg en/of opvolging.
Dit kan bestaan uit interne zorg op school (differentiatie binnen de klas) of via doorverwijzing naar een
externe begeleidingsdienst (revalidatiecentrum, logopedie,…).

TAALTRAJECT in opdracht van de Vlaamse overheid
Sinds het schooljaar 2021-2022 wordt KOALA-toets afgenomen om de taalvaardigheid
van de leerlingen van de 3de kleuterklas starten vast te leggen.
Na analyse van de resultaten wordt besproken welke leerlingen een taalbad-taaltraject
nodig hebben.
Wat is de KOALATEST?
Met KOALA meten we de taalvaardigheid van alle 5-jarige kleuters.
Deze taalscreening helpt ons om een goed beeld te krijgen van de taalvaardigheid van
alle kleuters, zodat we hen beter kunnen ondersteunen en het taalonderwijs op onze
school nog sterker kunnen maken.
De screening bestaat uit een reeks luisteropdrachten.
De afbeeldingen en materialen die we gebruiken zijn herkenbaar en kleutervriendelijk.
Wat is de KOALATEST NIET?
De screening is geen toets of test om naar het eerste leerjaar te gaan.
MOGELIJKHEID 2
Wanneer de klassenraad een ongunstig advies geeft, kan de kleuter niet overgaan naar
het eerste leerjaar.
Afhankelijk van de aard van het probleem kan dan het advies overzitten van de derde
kleuterklas gegeven worden zodat de kleuter in dit extra jaartje kleuteronderwijs de
nodige vaardigheden kan verwerven om een jaartje later te starten in het eerste leerjaar.
Het laten overzitten van de derde kleuterklas biedt niet steeds de nodige waarborgen dat
het kind de tekorten zal inhalen.
Er kan dan geopteerd worden voor een tussenklas tussen de derde kleuterklas en het
eerste leerjaar.
Dit is de speelleerklas.
Deze klas wordt ingericht binnen het Buitengewoon Lager Onderwijs en heeft als doel de
kinderen te stimuleren bij hun overstap van het speels leren in het kleuteronderwijs naar
een leerhouding die het verwerven van schoolse vaardigheden mogelijk maakt.
Wanneer deze overstap gemaakt wordt, is een verwijzing door het begeleidend
CLB noodzakelijk.
EVALUATIEBELEID
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→ uniform observatieformulier KS
→ Infobrochure specifiek voor ouders 1ste leerjaar (zie ook website)
→ Infomoment in augustus specifiek voor ouders 1ste leerjaar

EVALUEREN IN DE LAGERE SCHOOL
Wij leren onze leerlingen gericht kennen door middel van:

-

informatiegegevens van ouders;
gegevens van het leerlingendossier;
overgangsgesprekken met vorige leerkracht;
rapporten vorig schooljaar + dossieropvraging andere scholen;
spontane en gerichte observatie via het leerlingvolgsysteem;
LVS toetsen of Salto (1ste leerjaar) om beginsituatie na te gaan
(begin schooljaar);
oudercontacten.
.

Deze vorderingen hebben niet alleen betrekking op kennis en vaardigheden, maar ook op
gedragingen en houdingen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Inzet
Zelfstandigheid
Initiatief
Nauwkeurigheid
Sociaal gedrag
Tempo
Studiehouding
Leren leren

Hierdoor komen we aan een product- en procesevaluatie waarbij rekening gehouden
wordt met de eigenheid van alle leerlingen, op maat van de leerlingen.
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1. Evaluatiemiddelen

A. Schoolexterne evaluatie

A.1. LVS-toetsen
In de school wordt het “Leerlingvolgsysteem” van Paul Dudal, uitgeverij Garant, gebruikt.
Tweemaal per schooljaar wordt deze toetsen afgenomen voor wiskunde, spelling en
technisch lezen.
De resultaten worden in kaart gebracht en besproken.

De LVS testen zullen voor alle leerlingen per schooljaar 2 keer afgenomen worden:
–
–

Oktober
Februari
→ Scores worden niet meegedeeld aan leerlingen
→ Scores staan in leerlingendossier

AFSPRAKEN
→ worden deel per deel afgenomen
→ D.m.v. onze nieuwe foutenanalyse binnen
Iomniwize wordt er automatisch van elke
leerling een foutenanalyse gemaakt.
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Mede door het resultaat van de LVS-toetsen selecteert de klastitularis de leerlingen die
besproken zullen worden tijdens een pre-MDO.
Deze worden voorbereid aan de hand van een leidraad.
→ zie pre-MDO-formulier
We onderscheiden verschillende soorten:
▪
▪

intern
extern zonder ouders

(zonder participatie van externen zoals CLB, logo)
(met participatie van externen zoals CLB, logo, …)

Als de resultaten, samen met de klasresultaten en de observaties van de leerkrachten
ons zorgen baren, worden de ouders in de school uitgenodigd voor een gesprek waarop
de zorgcoördinator, directie en klasleerkracht aanwezig zijn.
Tijdens dit gesprek worden niet alleen de resultaten bekeken maar wordt er ook
besproken welke interventies nodig en mogelijk zijn.
Een verslag van dit gesprek is terug te vinden in het dossier van de leerling.
Dit met als doel preventief te werken op maat van de leerling.
Moeten we een stapje terug?
Hoe kunnen we zo goed mogelijk inspelen op de noden van het kind?
We onderscheiden verschillende soorten:
▪
▪

intern met ouders
extern met ouders

(zonder andere participanten)
(alle betrokken partijen)
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A.2. Interdiocesane proeven (IDP)
In de maanden mei en juni worden deze proeven digitaal afgenomen in het vierde en
zesde leerjaar.
Dit voor Wiskunde, Nederlands, Frans (LS6) en W.O (jaarlijks aanpasbaar).
Hiermee wordt gefocust op de realisatie van de eindterm-gerelateerde
leerplandoelstellingen. De resultaten hiervan worden niet meegedeeld.

AFSPRAKEN
→ De resultaten van deze proeven vormen
mede de basis om tekorten op schoolniveau
aan te pakken.

A.4. AVI
De 9 AVI leesniveaus hebben als doel de leesstof af te stemmen op de leesvaardigheid
van de leerlingen.
Dat betekent dat het leesniveau van de kinderen en de moeilijkheidsgraad van de
teksten op elkaar afgestemd moeten zijn.
De verschillen in niveaus zijn terug te voeren op de woord- en zinskenmerken van een
tekst en de leesindex.

De afname gebeurt op de volgende manier:
-

Eind
Eind
Eind
Eind
Eind
Eind

1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar (enkel de lln die de vereiste AVI niet behaald hebben)
5de leerjaar (enkel de lln die de vereiste AVI niet behaald hebben)
6de leerjaar (enkel de lln die de vereiste AVI niet behaald hebben)

AFSPRAKEN
→ Co-teacher neemt dit af.
→ Als leerlingen het gewenste niveau niet
gehaald hebben, worden ze in LS2 en LS3
opgenomen bij het connectlezen.
→ Het zorgteam noteert deze op een grafiek.
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B. Schoolinterne evaluatie
B.1. Methode-gebonden toetsen
Op regelmatige basis worden er tijdens het schooljaar evaluaties gedaan die
gerapporteerd worden.
Hiervoor worden toetsen gebruikt die aan de methodes, in de school gebruikt, verbonden
zijn.
Deze toetsen laten ook toe na te gaan welke leerstofonderdelen er op een bepaald
moment al verworven zijn en welke niet.
Indien de klastitularis het nodig acht kunnen deze toetsen o.a. gebruikt worden als basis
voor overlegmomenten.
Om deze over de ganse school zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, hebben we
hiervoor schoolafspraken gemaakt aangaande inhoud, manier waarop de toetsen worden
afgenomen, tijdstip en tijdspanne.
→ zie huiswerkbeleid
Een toets is de parameter om een remediëring op te bouwen.
Als school meten en waarderen wij permanent de behaalde resultaten bij onze leerlingen
door:

-

spontane en gerichte dagelijkse observatie;
spontane en gerichte klas- en/of individuele gesprekken
(bijv. kindercontacten)
- formatieve toetsen voor wiskunde-taal-WO-godsdienst-Frans:
• toetsen na één of meerdere leerstofstap(pen);
• toetsen na elk blok/thema;
- procesgerichte evaluatie voor muzische en lichamelijke opvoeding
(zachte evaluatie);
- procesgerichte evaluatie voor de vaardigheden (zachte evaluatie);
- de BASO-fiche in het 6de leerjaar (overgang naar SO) en de daaraan
gekoppelde klassenraden.
Externe evaluatie:
-

IDP: 4de leerjaar + 6de leerjaar
Leerlingvolgsysteem (LVS)
AVI-leestesten
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2. Rapportering
Als ouder word je steeds betrokken met de ontwikkeling van je kind en gebeurtenissen
op school.
A. Kleuteronderwijs
Onze evaluatiegegevens brengen we over via:
-

Intern wekelijks zorgoverleg
bij oudercontacten (3 × schooljaar)
bij occasionele gesprekken
via meegeven van speelleerblaadjes, knutselwerkjes, …
heen –en weer schriftje
CLB kan hierin een nauwe partner zijn.
(om de 14 dagen op school aanwezig)

A. Lager Onderwijs

Onze evaluatiegegevens brengen we over via:
-

-

Intern wekelijks zorgoverleg
bij oudercontacten (3 × schooljaar)
bij occasionele gesprekken
Rapport (4 x per jaar);
o het vaardighedenrapport (4 x per jaar);
o het muzisch rapport (4 x per jaar);
o het L.O. rapport (4 x per jaar);
Gescheiden ouders ontvangen een dubbel van het rapport.
agenda/mail als communicatiemiddel tussen ouders en school
gesprekken op afspraak i.v.m. de ontwikkeling van het kind.
Dit gebeurt op aanvraag van zorgteam, leerkracht of ouders of
andere betrokkenen.
CLB kan hierin een nauwe partner zijn.
(maandelijks op school aanwezig)
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PERSOONSGEBONDEN ONTWIKKELING

Het spreekt voor zich dat de persoonsgebonden ontwikkeling niet zal/kan
geëvalueerd worden door een hard cijfer.
Vandaar dat je 2 termen zal tegenkomen achter de genoteerde doelstelling:
1. BEHEERST = dit loopt al zeer goed.
2. GROEIKANSEN = hier kan je nog wat groeien.

Op schoolniveau zetten wij bij elk rapport enkele afgesproken doelen die in deze
ontwikkeling worden nagestreefd in de focus.
!! De motorische en zintuiglijke ontwikkeling wordt zowel door klasleerkracht
als sportleerkracht meestal wél gequoteerd met een cijfer.
CULTUURGEBONDEN ONTWIKKELING

Daarnaast zijn er binnen de cultuurgebonden ontwikkeling een aantal ontwikkelvelden
die wél gequoteerd worden.
!! Achter het bekomen cijfer, kan er echter hetzelfde aangeduid staan:
1. BEHEERST = dit loopt al zeer goed.
2. GROEIKANSEN = hier kan je nog wat groeien.
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Waarom?
Het is immers niet steeds eenvoudig voor ouders om een cijfer steeds correct in te
schatten.
Op deze manier trachten we duidelijk te maken of er nog aan een bepaald onderdeel
gewerkt moet worden.

Binnen elk ontwikkelveld, gaat de onderverdeling duidelijk terug te vinden zijn.
Je zal merken dat hierbinnen wat verschuivingen zijn geweest door de leerplanmakers.

Ontwikkeling van het Wiskundig denken
Logisch en wiskundig denken (toepassingen, patronen, grafieken, ...)
Getallenkennis
Rekenvaardigheid (hoofdrekenen-schattend rekenen - bewerkingen - cijferen – meest geschikte rekenwijze
Meetkunde
Meten en metend rekenen
Taalontwikkeling
Talige grondhouding (Frans mondeling - creatief spreken - muzisch taalgebruik: deze wordt automatisch gekoppeld aan
mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid)

Mondelinge taalvaardigheid Nederlands (Luisteren - spreken)
Mondelinge taalvaardigheid Frans (Frans mondeling)
Schriftelijke taalvaardigheid Nederlands (Begrijpend lezen - creatief schrijven)
Schriftelijke taalvaardigheid Frans (Frans schriftelijk)
Taalbeschouwing Nederlands (Taalbeschouwing-Spelling)
Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld
Oriëntatie op de samenleving
Oriëntatie op de bewegingscultuur (sportleerkracht)
Oriëntatie op de tijd
Oriëntatie op de ruimte
Oriëntatie op techniek
Oriëntatie op natuur
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3. Betrokkenheid ouders

We zien de ouders steeds als een partner.
Communicatie is het middel om op de hoogte te
blijven van het doen en laten van uw kind op
school.

→ zie communicatiebeleid

Daarom vragen wij om:
- Briefwisseling (Gimme) grondig te lezen;
- Ingaan op uitnodigingen voor oudercontacten, infoavonden, extra gesprekken op
uitnodiging van het zorgteam, … ;
- Open staan voor opvolging indien het ook moeilijk gaat;
- Informatie van externen te delen met de school.
Onze evaluatiegegevens brengen we over via:
- Intern wekelijks zorgoverleg
- Oudercontacten (3 × schooljaar)
- Bij occasionele gesprekken
- Via meegeven van speelleerblaadjes, knutselwerkjes, …
- heen –en weer schriftje

Als de bevindingen van de leerkrachten ons zorgen baren, worden de ouders in de school
uitgenodigd voor een gesprek waarop de zorgcoördinator, directie en klasleerkracht
aanwezig zijn.
Tijdens dit gesprek worden niet alleen de resultaten bekeken maar wordt er ook
besproken welke interventies nodig en mogelijk zijn.
Een verslag van dit gesprek is terug te vinden in het dossier van de leerling.
Dit met als doel preventief te werken op maat van de leerling.
Moeten we een stapje terug?
Hoe kunnen we zo goed mogelijk inspelen op de noden van het kind?

EVALUATIEBELEID

26

4. Samenwerking met externen
Om de evaluatie te verfijnen hebben we een nauwe samenwerking met:
-

CLB: samenwerking voor kinderen met leermoeilijkheden en –achterstand,
gedragsproblemen, ‘Op weg naar het S.O.’ (in het 6de leerjaar);
ONW (OndersteuningsNetWerk)
Externe logopedist: taalproblemen, leerproblemen;
Revalidatiecentrum: leermoeilijkheden;
Medewerkers van externe begeleidingscentra;
GON-begeleiding (Geïntegreerd ONderwijs);
COS/CGZ;
Kinderpsycholoog/ kinderpsychiater;
Pleegzorg

Onze school werkt nauw samen met Vrij CLB van Tienen.
Vrij C.L.B.-centrum
Veldbornstraat 18, 3300 TIENEN
Tel. : 016 81 31 05
0479 66 22 12
E-mail :
info@vclbtienen.be www.vclbtienen.be

Slotbemerking
Dit evaluatiebeleid maakt deel uit van het schoolwerkplan en wordt daarin ook bewaard.
Deze nota werd voorgesteld op de ouderraad/schoolraad en nadien via de
via de website van de school kenbaar gemaakt aan de ouders.
Tijdens de infoavonden worden de verwachtingen naar de ouders toe uitgelegd.
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