Doordacht rapporteren om individuele groeikansen te achterhalen.

sen

Alle schoolprestaties van de kinderen worden op school vastgelegd in een
leerlingvolgsysteem en, in de lagere school, ook in het schoolrapport.
Dit rapport is een periodiek overzicht waarbij we met cijfers, codes en
woordelijke beoordelingen zorgen voor een heldere, genuanceerde terugkoppeling van de prestaties. Sterktes en zwaktes van de leerling komen
aan bod. De resultaten worden steeds vergeleken met de eigen vroegere
prestaties (en niet met deze van andere leerlingen).
De leerlingen schalen zichzelf ook in via een zelfevaluatie.
Beschouw een goed rapport nooit als vanzelfsprekend want dat is het niet.
Veroordeel een minder goed rapport niet meteen. Een rapport is immers pas
‘slecht’ te noemen als het niet overeenkomt met de capaciteiten van het kind
en daar geen duidelijke verklaring voor is. Een rapport met lage scores is dus
niet voor ieder kind een slecht rapport, zeker niet als een kind de mogelijkheid
niet heeft om hoger te scoren.
Samen proberen we er wel achter te komen wat de oorzaak kan zijn van
tegenvallende resultaten, samen zoeken we naar mogelijke, concrete
oplossingen om het de volgende keer beter te doen.
Het is dus echt niet aangewezen om rapportresultaten van broers, zussen of
klasgenoten te vergelijken.
Beloon je kind voor de inspanning en niet enkel voor de behaalde resultaten.
Om voor iedereen gepaste leerzorg te kunnen garanderen dringen wij er
uitdrukkelijk op aan dat ouders ingaan op elke uitnodiging tot overleg.
Elk rapport wordt door de ouders ondertekend en de eerstvolgende maandag,
met de gele toetsenmap en via de kinderen, terugbezorgd aan de titularis.
Donderdag 27 oktober 2022
Donderdag 22 december 2022
Donderdag 2 maart 2023
Donderdag 28 april 2023
Dinsdag 27 juni 2023

Eerste rapport. Bespreking kan op vraag
van de titularis of op vraag van de ouders.
Tweede rapport. Oudercontact met
individuele bespreking en beoordeling.
Derde rapport. Bespreking kan op vraag
van de titularis of op vraag van de ouders.
Vierde rapport. Oudercontact op vraag van
de leerkracht en/of de zorgcoördinator.
Vijfde rapport. Oudercontact met
individuele bespreking, eindbeoordeling en
advies.

