2016-09-26
Beste ouders, beste leerling van de derde graad BSO
• 5BKA, 5BMV, 5BVZA, 5BVZB, 5BV
• 6BKA, 6BMV, 6BOH, 6BVZA, 6BVZB, 6BV
• 7BKG, 7BKZ, 7BOA, 7BTBJ, 7BWE
1

De eerste schoolmaand

De eerste schoolmaand is achter de rug. Onze instromers van de 3de graad zijn stilaan
vertrouwd met de werking van onze school.
De maand oktober wenkt en dat wordt dan ook de start van de eerste grote overhoringen.
Graag hadden wij op het einde van de eerste schoolmaand uitgelegd hoe de organisatie van
onze leerlingenevaluatie en de opvolging van de leefregels werken.
2

Leerlingenevaluatie - Het cijferrapport

De leerlingenevaluatie van de 3de graad BSO werkt met gespreide evaluatie in een systeem
van drie trimesters. Deze drie trimesters stemmen telkens overeen met één periode van 12
weken (1 september - 2 december / 5 december - 17 maart / 20 maart - 27 of 28 juni).
2.1 Vakken met gespreide evaluatie
Deze vakken evalueren de leerling regelmatig via persoonlijk werk, toets of overhoring. Een
toets gaat over een klein stukje leerstof, een overhoring over een groter stuk leerstof.
De vakleraar laat de resultaten van deze evaluaties in de schoolagenda noteren. Op het einde
van het trimester krijgt u het cijferrapport met de optelling van de resultaten gespreide
evaluatie. Uitzondering vormt de geïntegreerde proef: hier wordt de optelling enkel op het
einde van het schooljaar op het cijferrapport vermeld. Uitzondering vormt ook het vak stages
voor de klassen 5BMV, 6BMV, 6BKA, 6BV, 7BKG en 7BWE: ook hier wordt de optelling enkel
op het einde van het schooljaar op het cijferrapport vermeld.
Voor geïntegreerde proef en stages wordt naast het cijferrapport ook nog met een
afzonderlijke rapportering gewerkt.

2.2 De totaalscore op het cijferrapport
Op het einde van het trimester krijgt u per vak onmiddellijk een totaalprocent. Daarnaast krijgt
u ook een globaal totaalprocent, waarbij alle vakken met een quotering meegerekend worden.
Elk vak krijgt een gewicht op basis van het aantal lesuren.
Op het einde van het schooljaar krijgt u per vak een totaalprocent op jaarbasis. Daarnaast
krijgt u ook een globaal totaalprocent op jaarbasis, waarbij alle vakken meegerekend worden.
Ook hier krijgt elk vak een gewicht op basis van het aantal lesuren. Bij de berekening van het
totaalprocent op jaarbasis heeft elk trimester hetzelfde gewicht.
3 Leefregels - Het leefregelrapport
Op onze school stellen we ook de leefhouding van de leerlingen centraal. We volgen dit op via
het leefregelrapport. Deze kaart wordt voor de 3de graad BSO drie keer per jaar meegegeven,
samen met het cijferrapport.
We zetten drie leefregels in de kijker:
• respectvol omgaan met iedereen,
• de schooleigen afspraken respecteren,
• zorg dragen voor materialen en schoolomgeving.
4 De begeleidende klassenraden
De school werkt met klassenraden om de leerling in zijn totaal functioneren te begeleiden. Op
regelmatige basis overleggen enkele of alle leraren van een klasgroep over de leer- en leefhouding van de leerlingen. Hierbij komen leerlingenevaluatie en leefregelevaluatie aan bod.
De feedback van deze besprekingen krijgt u via de schoolagenda, het cijferrapport, het
leefregelrapport, besprekingen op oudercontact …
In bijlage geven we u een overzicht van de klassenraden en de tijdstippen van feedback naar
de ouders toe. U kunt met vragen hierover altijd terecht bij de klassenleraar en bij directeur
Rita Willaert.
5 Pedagogische studiedag vrijdag 30 september 2016
Op vrijdag 30 september 2016 organiseren we onze pedagogische studiedag. Voor de
leerlingen wordt dit een lesvrije dag.
Met vriendelijke groeten namens de teams van de 3de graad BSO
Rita Willaert – directeur

Leerlingenevaluatie – Opvolging leefregels
Overzicht klassenraden en feedbackgegevens
5BKA, 5BMV, 5BVZA, 5BVZB, 5BV
6BKA, 6BMV, 6BOH, 6BVZA; 6BVZB, 6BV
7BKG, 7BKZ, 7BOA, 7BTBJ, 7BWE
30 september 2016

Begeleidende klassenraad - Kernklassenraad
Eventueel feedback via schoolagenda - Startnota

20 oktober 2016

Begeleidende klassenraad - Kernklassenraad
Feedback via schoolagenda - Oktobernota

27 oktober 2016

Oudercontact vanaf 18.30 u. met mogelijkheid om de
klassenleraar en de vakleraren te spreken

6/8 december 2016

Begeleidende klassenraad - Voltallige klassenraad
Feedback via cijferrapport, leefregelrapport en oudercontact

23 december 2016

Oudercontact (16.00 u. - 19.00 u.) met mogelijkheid om de
klassenleraar en de vakleraren te spreken

31 januari 2017

Begeleidende klassenraad - Kernklassenraad
Feedback via schoolagenda - Januarinota

29/30/31 maart 2017

Begeleidende klassenraad - Voltallige klassenraad
Feedback via cijferrapport, leefregelrapport en oudercontact

31 maart 2017

Oudercontact (16.00 u. - 19.00 u.) met mogelijkheid om de
klassenleraar en de vakleraren te spreken

23 mei 2017

Begeleidende klassenraad - Kernklassenraad
Feedback via schoolagenda - Meinota

week 37 van 2016-2017

Delibererende klassenraad
Feedback via cijferrapport, leefregelrapport, adviesdocument
en oudercontact

28 juni 2017 (6BSO)
28 juni 2017 (7BSO)

Proclamatie (vanaf 19.30 u.) met mogelijkheid om de
klassenleraar en de vakleraren te spreken

29 juni 2017 (5BSO)

Oudercontact (16.00 u. - 19.00 u.) met mogelijkheid om de
klassenleraar en de vakleraren te spreken

