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Aan de ouders met een kind in LO5

Beste ouder(s),
Wij voeren vanaf dit schooljaar een wijziging door in rapportering voor het eerste leerjaar
tot en met het vierde leerjaar. Voor het vijfde en het zesde leerjaar blijft alles onveranderd
(dwz 4 proevenperiodes per schooljaar met 4 bijhorende rapporten).
Hoe werkt het systeem voor LO5?
Het herfstrapport
Voor de periode van september tot de herfstvakantie is er een proevenrapport. Dit wil
zeggen dat er een proevenweek wordt georganiseerd (voor de herfstvakantie). Op het
rapport zelf zal u per vakgebied punten vinden die betrekking hebben op de afgenomen
proeven. De kleinere toetsjes worden voor dit rapport allemaal samengeteld en krijgen een
plaats op het rapport onder de noemer “dagelijks werk”.
Dit is het rapport zoals u het kent van de voorbije jaren. Wij vermelden hierbij een
klasgemiddelde en een klasprofiel.
Het rapport zal u voor de vakantie in de boekentas vinden. Het oudercontact voor dit
rapport gaat door op woensdag 9 november. U krijgt hiervoor een uitnodiging waarop u een
gewenst tijdstip kan aanduiden.
Een rapport voor socio-emotionele ontwikkeling steekt ook in het mapje (zonder punten).
Het winterrapport
Dit rapport bevat de punten van de proevenweek die de periode van november tot en met
eind december bevraagd.
Het rapport zal u voor de vakantie in de boekentas vinden. Het oudercontact voor dit
rapport gaat door in de week van 23 januari. Op dit oudercontact ontvangt u voor de eerste
keer een muzisch rapport (zonder punten). Omdat dit een nieuw rapport is, geven we dit
nog niet mee voor de kerstvakantie. We nemen graag even de tijd om u het rapport
muzische vorming te verduidelijken. 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 (zonder punten).
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Het lenterapport (zelfde werking als herfstrapport)
Voor de periode van januari tot de paasvakantie is er een proevenrapport. Dit wil zeggen
dat er wel een proevenweek wordt georganiseerd (voor de paasvakantie). Op het rapport
zelf zal u per vakgebied punten vinden die betrekking hebben op de afgenomen proeven. De
kleinere toetsjes worden voor dit rapport allemaal samengeteld en krijgen een plaats op het
rapport onder de noemer “dagelijks werk”.
Dit is het rapport zoals u het kent van de voorbije jaren. Wij vermelden hierbij een
klasgemiddelde en een klasprofiel.
De oudercontacten van deze periode worden anders geregeld. Ouders zijn allemaal welkom
in de eetzaal voor het ophalen van het rapport bij de directie en de zorgcoördinator. Op die
manier kunnen ouders met bovengenoemde personen in gesprek gaan over hun kind.
Dit vindt plaats op woensdag 29/03/2017 tussen 14u en 20u. U kan vrij kiezen wanneer u
langskomt.
Indien wenselijk, kan u die woensdag via de directeur en de zorgcoördinator een extra
oudercontact plannen met de klasleerkracht van uw kind. Het is ook mogelijk dat u van ons
een uitnodiging krijgt voor een oudercontact met de klasleerkracht. Dit is het geval wanneer
we graag zaken samen moeten bespreken.
Het zomerrapport (zelfde werking als winterrapport)
Voor de periode na de paasvakantie tot de zomervakantie is er een proevenrapport. Dit wil
zeggen dat er weer 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?
01/09-28/10

Soort rapport?
Proevenrapport

07/11-23/12
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09/01-31/04

Proevenrapport

18/04-30/06

Proevenrapport

Wat in het mapje?
Proevenrapport
Socio-emotionele
Proevenrapport
Socio-emotionele
Rapport Lich. Opv.
Rapport muzisch
Proevenrapport
Socio-emotionele
Proevenrapport
Socio-emotionele
Rapport Lich. Opv.
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Oudercontact?
Op 09/11 in de klas
Op 25/01 in de klas

Op 29/03 in eetzaal
In de week van 26/06

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

