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Sint-Eloois-Winkelsestraat 59 

              8800 Oekene 

 

RAPPORTERING  IN  DE  ARK 
 

 

1. Kleuterafdeling 

 

a.    Vier keer per jaar krijgen kleuters een ‘evolutieblad’ mee met een beschrijving van de ontwikkeling 

van de kleuter op (in totaal tien) verschillende domeinen. De spreiding is als volgt:  

  

K1(okt.&febr.) Taalontwikkeling Zelfsturing Sociale ontwikkeling 

K1(dec.&mei) Denkontwikkeling Motorische ontwikkeling Muzische ontwikkeling 

K2 (okt.) Positieve ingesteldheid Taalontwikkeling Sociale ontwikkeling 

K2 (dec.) Muzische ontwikkeling Emotionele ontwikkeling Zelfredzaamheid 

K2 (febr.) Positieve ingesteldheid Morele/godsdienstige ontw. Zintuiglijke ontwikkeling 

K2 (mei) Motorische ontwikkeling Denkontwikkeling Taalontwikkeling 

K3 (okt.) Positieve ingesteldheid Taalontwikkeling Morele ontwikkeling 

K3 (dec.) Motorische ontwikkeling Emotionele ontwikkeling Denkontwikkeling 

K3 (febr.) Sociale ontwikkeling Muzische ontwikkeling Zintuiglijke ontwikkeling 

K3 (mei) Taalontwikkeling Denkontwikkeling Ontw. van de zelfsturing  

 

b.     Een keer per jaar krijgen de ouders een evolutiegesprek over alle ontwikkelingsdomeinen die we in 

de kleuterschool gericht ontwikkelen en observeren. Dit gesprek vindt plaats eind maart en alle 

ouders worden er verwacht voor een individueel gesprek. 

 

 

 

2. Lagere afdeling 

 
Het rapport is periodisch en bevat verschillende onderdelen die de evolutie weergeven van het kind voor de 

verschillende leergebieden en evalueert ook de sociale houding, de leerattitudes, de muzische en lichamelijke 

ontwikkeling (data: zie jaarkalender en agenda). 

 

a.  Het maandoverzicht (maandelijks): 

Wekelijks krijgen de leerlingen een aantal Dagelijkse Werken mee naar huis. Deze werken zijn voorzien van een 

quotering en een sturende commentaar van de titularis.  Ze worden aan de ouders ter ondertekening voorgelegd. 

Deze dagelijkse werkjes zijn geen toetsen en zijn dus niet richtinggevend voor het kerst- of eindrapport; ze geven 

wel een overzicht van de dagelijkse inspanningen van de leerling. Het maandoverzicht bevat een opsomming van 

alle dagelijkse werkjes van de voorbije maand maar geen totalen. 

 

b. Vaardighedenrapporten (elk 2 x per jaar) 

 

i. Twee keer per jaar krijgt elke leerling een rapport over de leervaardigheden, over de sociale 

vaardigheden, over de muzische vaardigheden en over de bewegingsvaardigheden. Deze 

rapporten bevatten geen scores maar geven een kwalitatieve waardering over deze 

persoonlijkheidsdomeinen. 

 

ii. Het zesde leerjaar rapporteert de sociale vaardigheden en de vaardigheden leren leren op 

permanente basis doorheen het schooljaar met een digitaal portfolio dat door de ouders ook 

thuis kan opgevolgd worden.  

mailto:ark@arkorum.be
http://www.arkorum.be/ark


Secretariaat De Ark: 0497 44 45 18 - ark@arkorum.be        directie: 0486 945 235 – geert.orgaer@arkorum.be        www.arkorum.be/ark 
Maatsch. zetel:  Scholengroep Arkorum v.z.w.- Zuidstraat 27  8800 Roeselare  -           051 27 21 60                      kim.hooghe@arkorum.be 

 

c.   Het puntenrapport (2 x per jaar) 

Eind december en eind juni krijgen de kinderen een kerst- en een eindrapport. In deze proefwerken 

bewijzen de kinderen dat ze grotere leerstofgehelen kunnen verwerken of verworven hebben. De 

toetsen zelf zijn ter inzage maar worden niet naar huis meegegeven. Deze rapporten bevatten het 

totaal per leergebied en het gemiddelde. Er is geen totaalpercent (het gaat immers enkel over de 

cognitieve vakken). Elke rapportperiode (december en juni) is er een ‘rapportbespreking’ waarin de 

evolutie van de voorbije maanden individueel wordt besproken. 

 

d.     Op het einde van het schooljaar worden in het 4° en in het 6° leerjaar interdiocesane proeven 

(identieke proeven voor alle Vlaamse katholieke scholen) afgenomen. Deze proeven bevatten 

toetsen taal,  wiskunde en wero. Dit gebeurt halverwege het schooljaar ook voor het vierde leerjaar. 

Daarmee willen we onze ‘output’ (het bereikte resultaat in vergelijking met onze 

leerlingenpopulatie)  bewaken. 

 

e.     In het derde trimester krijgen de leerlingen die naar het secundair onderwijs gaan een Baso-fiche 

mee. Daarop staan, naast de geleverde zorginterventies, kwaliteiten en eventuele attesten van uw 

kind, ook de resultaten van de trimesterrapporten. De ouders kunnen deze Basofiche aan de 

secundaire school van hun kind overhandigen.  
 

f.     Op alle rapporten is er ruimte voor zelfevaluatie door de leerling, alsook voor een opmerking, 

aanmoediging door de ouders. Het invullen van de zelfevaluatie door de leerlingen wordt in de klas 

(be)geleid.  

  

mailto:ark@arkorum.be
http://www.arkorum.be/ark

