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Aan de ouders met een kind in LO1

Beste ouder(s),
Hieronder geven wij u graag een overzicht van de geplande oudercontacten en rapporten
voor dit schooljaar. Het systeem van het eerste leerjaar wijkt af van dat van de andere
leerjaren omdat deze leerlingen uit de kleuterafdeling komen. Het eerste puntenrapport
ontvangt u voor de paasvakantie (dagelijks werkrapport). Het tweede puntenrapport
ontvangt u op het einde van het schooljaar (proevenrapport)
Hoe werkt het systeem voor LO1?
Het herfstrapport
Voor de periode van september tot de november is er in het eerste leerjaar nog geen
rapport.
Het oudercontact voor deze periode vindt plaats op woensdag 23 november. U krijgt
hiervoor een uitnodiging waarop u een gewenst tijdstip kan aanduiden.

Het winterrapport
Dit rapport bevat een opsomming van doelstellingen die behaald dienen te worden na het
eerste trimester. De beoordeling is nog steeds niet met punten, wel met smileys en
bijhorende info.
Het oudercontact voor dit rapport vindt plaats in de week van 23 januari. De proefjes die
onze smileys bepalen, worden grotendeels afgenomen na een herhalingsweek bij de start
van januari.
Op dit oudercontact ontvangt u voor de eerste keer een muzisch rapport (altijd zonder
punten). We nemen graag even de tijd om u het rapport muzische vorming te verduidelijken
op het oudercontact. Onze leerlingen hebben 3u/week muzische vorming. Het is dus van
belang dat u de evolutie kent van uw kind wat betreft muzisch enthousiasme, muzische durf
en creativiteit, eigen expressie, liefde voor kunst en muzische werkvormen en technieken.
Bij dit rapport zijn er ook punten voor lichamelijke opvoeding (met een bijhorend verslag
met meer info)
Een rapport voor socio-emotionele ontwikkeling steekt ook in het mapje (altijd zonder
punten).
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Het lenterapport
Van januari tot de paasvakantie maken de leerlingen heel regelmatig kleine toetsjes. Net
voor de paasvakantie krijgt uw kind een rapport dagelijks werk mee in de boekentas. Op dat
rapport staan alle vakgebieden vermeld op /10. Ook het rapport socio-emotionele
ontwikkeling steekt in het rapportmapje.
Het oudercontact voor deze periode vindt plaats op 29/03 in het klaslokaal.
Het zomerrapport
Voor de periode van na de paasvakantie tot de zomervakantie zijn er proevenpunten. Dit wil
zeggen dat er voor deze leerlingen voor de eerste keer een proevenweek wordt
georganiseerd (voor de zomervakantie)
Het rapport zal u ophalen op een oudercontact in de week van 26 juni 2017. Op dit
oudercontact ontvangt u ook een muzisch rapport (zonder punten).
Bij dit rapport zijn er ook punten voor lichamelijke opvoeding (met een bijhorend verslag
met meer info)
Een rapport voor socio-emotionele ontwikkeling steekt ook in het mapje (zonder punten).
Samengevat
Periode?
01/09-22/11
07/11-23/12

Soort rapport?
Geen rapport
Doelenrapport

09/01-31/04

Dagelijks werk rapport

18/04-30/06

Proevenrapport

Wat in het mapje?
Geen mapje
Doelenrapport
Socio-emotionele
Rapport Lich. Opv.
Rapport muzisch
Dagelijks
werkrapport
Socio-emotionele
Proevenrapport
Socio-emotionele
Rapport Lich. Opv.
Rapport muzisch

Oudercontact?
Op 23/11 in de klas
Op 25/01 in de klas

Op 29/03 in de klas

Week van 26/06/17

Voor vragen of opmerkingen kan u steeds bij de klasleerkracht of de directie terecht.
Met vriendelijke groet,
Hélène Holvoet - directeur

