
Overzicht rapportmodule 

zoals steeds: alles is aanpasbaar in de maintenance module. 

Bepaal zelf Uw vakonderdelen - punten  - periodes - maatregelen....enz. 

Zachte evaluatie: bepaal  de leergebieden en vragen, per periode en per leerjaar 

(bvb deze vraag voor 3de leerjaar in Pasenrapport)  

 

Mooi overzicht van alle vakonderdelen  
Menu bovenaan om snel van klas te veranderen (de titularis ziet enkel zijn klas of klassen. )

 

Invoer punten d.m.v. deeltesten   
maak een onbeperkt aantal deeltesten welke steeds omgerekend worden naar het punt van het 

vakonderdeel. Weergave in % en gemiddelde per klas.

 

 

 

  



Pas zelf vlot de deeltest aan van naam of aantal punten  of verwijder deze. 

alles wordt snel omgerekend naar het aantal punten van dit vakonderdeel. 

 

Plaats voor sticcordi maatregelen (zelf aanpasbaar in de maintenance module)  

 

Zachte evaluatie.   
Bepaal zelf de domeinen die je wil evalueren en maak een selectie. 

 

 

 

  



De titularis kan zelf de doelen/vragen  selecteren die hij wil beoordelen deze periode. 

 

en voeg eventueel een omschrijving toe aan elk domein ( dit komt op het rapport te staan) 

 

  



Evalueer alle doelen per leerling 3 vakjes (rood oranje  groen) of 5 vakjes (bvb  A B C D E) 

 

Evalueer alle leerlingen per doel 3 vakjes (rood oranje  groen) of 5 vakjes (bvb  A B C D E)

 

... en spring vlot van het ene naar het andere doel, leerling of leerdomein. 

 

  



Overzichten op scherm.    

Een totaal overzicht per klas  met klas gemiddelden en een overzicht van alle domeinen per 

vakonderdeel( printbaar) 

 

 

 

  



Knelpunten van alle vakonderdelen (waar kinderen minder dan 50% hebben ) 

 

Overzicht per leerling van alle punten met invoer van commentaar (algemeen en zorg). 

Spring vlot van de ene periode naar de andere of het ene schooljaar naar het andere   

(de geschiedenis van het kind) 

 

 

  



Overzicht per leerling van alle zachte evaluatie. Spring vlot van de ene periode naar de andere of het 

ene schooljaar naar het andere  (de geschiedenis van het kind)

 

 

Rapport en lay-out.    

Geneer printbaar Word document van het rapport voor de volledige klas of per leerling.  

met eigen schoollogo . In onderstaand voorbeeld een rapport. met de harde en zachte evaluatie.  

De mogelijk bestaat om de lay-out aan te passen naar keuze. bvb welke vakken wel/ welke vakken 

niet. totalen ja/ nee ... enz.    

 

  



(eigen logo) 

Naam van de   
SCHOOL 

Rapport 1 schooljaar: 2012-2013 03/09/2012 - 30/10/2012 

Naam van de leerling   2L5  

NEDERLANDS 85.9%  Punten  Max 

TOTAAL  120.2  140 

Luisteren  9.7  10 

Spreken  9  10 

Begrijpend lezen  26.3  30 

Spelling  24.5  30 

Creatief schrijven  16  20 

Taalbeschouwing  34.7  40 

WISKUNDE 80.3%  Punten  Max 

TOTAAL  96.3  120 

Getallenkennis  19.3  20 

Bewerkingen: Hoofdrekenen  15  20 

Bewerkingen: Cijferen  10.5  15 

Meten & Metend rekenen  17.5  25 

Meetkunde  18  20 

Toepassingen  16  20 

WERELDORIËNTATIE 87.7%  Punten  Max 

TOTAAL  87.7  100 

Wereldoriëntatie  87.7  100 

FRANS 78.2%  Punten  Max 

TOTAAL  46.9  60 

Spreken - Schrijven - Lezen - Luisteren  46.9  60 

Pluim van de leerkracht 

Opmerking van de leerkracht 

  

Notitie Van de ouders  Notitie van de leerling  

  
 

  

 

*: Voor dit vakonderdeel werden extra maatregelen genomen.  

Handtekening directie  Handtekening leerkracht(en) Handtekening ouder(s) 

  
 

    

 



Evaluatierapport Rapport 1 2012-2013 

NAAM VAN DE LEERLING  2L5  

 LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Sportieve vaardigheden 

Volleybal: ik kan de bal opgooien voor mezelf en vervolgens een bovenhandse toets geven naar 
een medespeler  

Prima  

Gymnastiek,figuren maken: Ik kan samenwerken in een groepje en zelf een originele piramide 
bedenken en uitvoeren.  

Prima  

Uithouding: ik kan 7 minuten ononderbroken lopen  Prima  

Sportieve attitudes 

zelfstandig werken  Prima  

fair play handelen  Prima  

 MUZISCHE VORMING 

Beeld 

Je kan de juiste techniek toepassen  Prima  

Muziek 

Je kan de juiste toon overnemen bij het zingen  Prima  

Je kan ritmische patronen grafisch weergeven.  Prima  

Drama 

Je ervaart dat praten en beweging de expressie kan vergroten  Prima  

Je kan je stemgebruik aanpassen aan de situatie  Kan beter  

Media 

Je kan de aanwezige media in de klas correct bedienen  Prima  

  LEVENSBESCHOUWING 

Thema 1: Wie ben ik ? Wie ben jij ? 

Eigen mogelijkheden en grenzen leren kennen.  Prima  

Durven opkomen voor zichzelf.  Prima  

Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld ontwikkelen.  Prima  

Thema 2: Ik wil groeien ! 

Weten dat armoede niet enkel in de derde wereld maar ook in onze maatschappij voorkomt.  Prima  

Ontdekken dat de natuur en alles wat leeft kwetsbaar is.  Prima  

Leren nadenken en praten over gedrag en verantwoordelijkheid van mensen tegenover dieren.  Prima  

  SOCIALE VAARDIGHEDEN 

Relatiewijzen  

Je kan respectvol met anderen omgaan  Prima  

Samenwerken 

Je kan samenwerken met alle kinderen  Prima  

Gespreksconventies 

Je kan een gesprek voeren met een leeftijdsgenoot  Prima  

  LEREN LEREN 

Je kan je eigen werk controleren en bijsturen (zelfcorrectie  leren uit eigen fouten)  Prima  

 


