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Wat bedoelen we met evalueren? 

= middel om leerlingen te helpen de leerstof te verwerken, doelen te bereiken, leerproces bij te 
sturen. 

➢ Meten/vaststellen (ET/leerplandoelen: kennis, vaardigheden, attitudes) 

➢ Beoordelen  

➢ Beslissen/bijsturen/handelen 

Waarom? 

➢ Beoordelen (summatief)/Oriënteren (summatief)= evalueren VAN het leren 

➔ LVS, IDP, AVI (enkele vaste tijdstippen per schooljaar) 

➢ Beter te begeleiden in leerproces (formatief)= evalueren OM te leren= leren van de leerling 

ondersteunen, stimuleren, verder ontwikkelen (voortdurend proces) 

➔ Observatie 

➔ Toetsen 

➔ Opdrachten 

➔ Werkstukken 

➔ Reflectie 

➔ Feedback 

Wat?  

Product: bereiken van de leerdoelen/ET 

➢ Toetsen 

➢ Werkstukken 

➢ Geschreven producten 

➢ presentaties 

proces: denk- en leerprocessen 

➢ is de opdracht begrepen? 

➢ hoe is te werk gegaan? 

➢ is er om uitleg gevraagd? 

didactisch handelen van de leerkracht 

➢ moet er bijgestuurd worden? 

Hoe? 

Product: zie hierboven 

Proces: 

➢ Observaties 

➢ Vragen stellen over het leerproces 

➢ Vertellen bij een werkstuk 

➢ Verslag 

➢ Portfolio 

➢ Brede evaluaties: reflecteren over de vooropgestelde doelen met de lkr/ll, ll/ll ll over zichzelf 

(peer evaluatie, zelfevaluatie) 
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FOUTEN MAKEN MAG 

Kinderen moeten zich veilig voelen om fouten te mogen maken. Dus streven wij naar het 

interactieve karakter van evalueren in de klaspraktijk. Onvolkomenheden en fouten maken in een 

positief klasklimaat bevordert het leren. 

Onderstaande onderzoeksvragen voor de leraar worden gehanteerd om de kwaliteit van de 

evaluaties te bewaken: 

 

1 Van Petegem P, Van Hoof J: 'Evaluatie op de testbank – Een handboek voor het ontwikkelen van 

alternatieve evaluatievormen', 2002, Wolters Plantyn. 
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Rapportering 

➢ Het  rapport brengt de evolutie van de ontwikkeling van het kind gedurende een bepaalde 

periode in kaart en is gebaseerd op brede evaluatiegegevens die op verschillende manieren 

en op verschillende momenten worden verzameld.  

 

➢ Het rapport is een middel om te communiceren met de ouders, leerling, zorgleerkrachten, 

externen,... over de ontwikkeling van kinderen.  

 

➢ Het rapport kan een middel zijn om een gesprek met de ouders aan te knopen over de 

ontwikkeling van het kind. Tijdens het gesprek met de ouders kan de leerkracht duiden waar 

het kind staat in zijn ontwikkeling en kan er afgesproken worden op welke vlakken en hoe de 

ouders het kind eventueel kunnen ondersteunen. 

  

➢ Wanneer bepaalde problemen zich stellen, zal de school de ouders contacteren en niet 

wachten tot het eerstvolgende rapport. Een rapport vervangt niet de directe 

eerstelijnscommunicatie met de ouders.  

 

➢ Bij het eerste infomoment van het schooljaar worden de ouders geïnformeerd over de wijze 

van evalueren en rapporteren.  

 

➢ Het rapport gaat in op volgende leergebieden, die met cijfers of via breder evalueren 

gemeten worden:  

godsdienst godsdienst 

Nederlands begrijpend lezen 
vloeiend lezen 
spreken en luisteren 
spelling  
teksten schrijven 
taal-wijs 

wiskunde bewerkingen 
getallenkennis 
hoofdrekenen 
meetkunde 
metend rekenen 
toepassingen 

wereldoriëntatie kennis  
vaardigheden 
zelfstandig werk 

muzische vorming beeld 
beweging 
drama 
muziek 
schrift 

(alleen in de derde graad)  

Frans lezen 
luisteren 
schrijven 
spreken 
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➢ De leergebiedoverschrijdende eindtermen worden apart gerapporteerd als volgt: 

 

 

➢ Brede evaluaties worden bij het rapport gevoegd en worden niet gescoord met punten. 

 

➢ Er zijn 5 rapportperiodes verspreid over het schooljaar, met een tussenperiode van ongeveer 

8 weken. 

 

➢ Er is een apart rapport bewegingsopvoeding, dat via doelen communiceert  over de 

vorderingen van de leerlingen. 

 

➢ De school brengt de evolutie van de ontwikkeling van het kind, in het eerste trimester van 

het eerste leerjaar, in kaart via doelen. Vanaf januari worden ook scores gebruikt. 

 

➢ Voor leerlingen die voor alle of bepaalde leergebieden een apart leertraject volgen moet dat 

door de leerkracht aan de ouders voor de start van het traject of bij het begin van het 

schooljaar toegelicht worden. Er wordt tijdens het schooljaar geregeld over de 

ontwikkelingen binnen het leertraject gerapporteerd via doelen. Voor de ouders moet het 

duidelijk zijn dat de gehanteerde evaluatie/rapportering een individueel traject weergeeft en 

niet dat van ‘de groep’. Een individueel traject mag geen reden zijn om leerlingen te laten 

zitten blijven. 


