
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons rapport is één van de middelen om u als ouders te informeren over de algemene ontwikkeling van uw 

zoon of dochter. Daarom noemen we ons nieuwe schoolrapport ook een ‘groeirapport’.  

Doorheen het schooljaar brengen we dus de groei van uw kind in kaart door het evalueren van 

aangeleerde en verworven kennis, maar ook de groei in vaardigheden en attitudes zijn voor ons belangrijk. 

 

Omdat het rapport een belangrijk communicatiemiddel is tussen school en thuis, vinden we het belangrijk 

dat u weet wat dit rapport inhoudt en hoe we dit samen kunnen interpreteren. 

 

 

 

Ons groeirapport is gebaseerd op het nieuwe leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  

Dit leerplan heeft de naam ZILL meegekregen. ZILL staat voor Zin in Leren, Zin in Leven.  

 

In het leerplan staan 10 ontwikkelvelden centraal. U zal deze terugvinden in ons groeirapport. 

 

1. Socio-emotionele ontwikkeling 

2. Ontwikkeling van een innerlijk kompas 

3. Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid 

4. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling 

5. Oriëntatie van ontwikkeling op de wereld 

6. Mediakundige ontwikkeling 

7. Muzische ontwikkeling 

8. Taalontwikkeling 

9. Ontwikkeling van wiskundig denken 

10. Rooms-katholieke godsdienst 

 

Beste ouder(s), 

Dit rapport vertelt u niet de hoeveelste uw kind is. 

Dit rapport schetst uw kind in zijn/haar ontwikkeling. Het geeft een ‘beeld’ van uw kind. Het vertelt u 

hoe uw kind zich ontplooit, hoe het omgaat, denkt, zich inzet, probeert, lukt. Uw kind doet wat het 

kan, zoals u, zoals wij. 

Uw kind kan én mag zichzelf zijn in onze school.  

Dan zal het durven proberen, opnieuw beginnen, zoeken en uiteindelijk… lukken. En als het succes 

smaakt, dan kan het de kunst van het vliegen leren.  

Hierbij helpen wij alle kinderen die bij ons naar school gaan. 
 

Groeirapport 

Het nieuwe leerplan ZILL 



 

 

 

 

 

 

Ons groeirapport bestaat uit 3 onderdelen: 

 

 het woordrapport:  hier evalueren we de ontwikkelvelden 1, 2 en 3 

 het kennisrapport:  hier evalueren we de ontwikkelvelden 5, 6, 7, 8, 9 en 10 

 het sportrapport:  hier evalueren het ontwikkelveld 4 door middel van een turnportfolio 

 

 

 

 

 

Er zijn 3 rapportperiodes tijdens het schooljaar: herfst, lente en zomer. 

 

 

 

 

 

Als school hebben we gekozen voor een combinatie van verschillende evaluatievormen. Op de achterzijde 

vindt u er de verduidelijking van terug. 

 

1. Evaluatie met cijfers 

7,6 / 10 

Dit cijfer kan soms ook een gemiddelde zijn van verschillende toetsen. 

 

2. Evaluatie met 5 sterren 

 

1 ster:   dit lukt nog niet voor jou 

2 sterren:  dit is nog moeilijk voor jou 

3 sterren:  je bent op de goede weg 

4 sterren:  dit lukt goed voor jou 

5 sterren:  je bent een echt talent 

 

3. Evaluatie met woorden 

Soms wordt er bij een toets iets bijgeschreven door de juf of de meester. Meestal een positief 

woordje, een complimentje maar soms ook een opmerking, een tip naar een volgende toets of het 

volgende rapport toe. 

 

4. Evaluatie voor lezen 

De vorderingen van het lezen van uw kind kan u op een apart blad in ons groeirapport terugvinden. 

Om deze vorderingen in kaart te brengen maken we gebruik van het AVI-leesniveau. 

 

 

 

 

 

3 onderdelen 

3 rapporten per jaar 

6 evaluatievormen 



 

 

 

 

Hoe leest u als ouder dit AVI-leesniveau? 

 

Bijvoorbeeld: AVI   M    5      i 
 

 

    M  =  Midden   

    E  =  Eind  

 

            leerjaar                       midden schooljaar                einde schooljaar 

  1e leerjaar (groep 3)  Midden: AVI M3 /  Eind: AVI E3 

  2e leerjaar (groep 4)  Midden: AVI M4  /  Eind: AVI E4 

  3e leerjaar (groep 5)  Midden: AVI M5  /  Eind: AVI E5 

  4e leerjaar (groep 6)  Midden: AVI M6  /  Eind: AVI E6  

  5e leerjaar (groep 7)  Midden: AVI M7  /  Eind: AVI E7 

     

     i  = instructie 

  Je oefent best op dit AVI-leesniveau nog even verder. 

     b  =  behaald  

  Je mag vanaf nu op het volgende AVI-leesniveau oefenen.   

 

 

5. Evaluatie met picto’s voor differentiatie 

 
Je toets werd opgedeeld.    

 

Je hebt op je eigen niveau mogen 
werken. 

 

Je kreeg meer tijd voor deze toets. 

 

Je kreeg extra materiaal voor deze 
toets. 

 

Je mocht een zakrekenmachine 
gebruiken. 

 

Je kreeg hulp bij deze toets. 

 

Je kreeg een tekst/toets op jouw maat. 
 

  

 

6. Evaluatie van de lessen bewegingsopvoeding 

 

De lessen bewegingsopvoeding worden aan de hand van een turnportfolio geëvalueerd.  

Elke graad heeft een specifiek turnportfolio. 

 

In dit turnportfolio zitten alle ZILL-doelen rond motorische vaardigheden verweven.  

We onderscheiden twee belangrijke delen: 

 

 De persoonsgebonden evaluatie. Hier leert het kind zichzelf inschatten. 

 De bewegingsvaardigheden. Deze worden door de leerkracht en/of de leerling 

geëvalueerd. 

 

 

 

 



In het turnportfolio mag jouw zoon/dochter wat vertellen over zichzelf, staat er een checklist met 

verschillende uitdagingen en kan hij/zij de eigen attitudes beoordelen.  

Bij elk groeirapport krijg jouw zoon/dochter deze beoordelingen en het groeiboekje mee 

(hoogspringen, verspringen, zwembrevet, sprint).  

 

 

 

 

Natuurlijk kan een rapport niet alle informatie geven. Daarom nodigen we bij elk rapport alle ouders uit 

voor een gesprek met de klasleerkracht. In geval van bezorgdheden zal je eerder voor een gesprek worden 

uitgenodigd. 

 

Lees het rapport samen met je kind en leg daarbij zeker de nadruk op wat al goed verloopt.  

Bespreek ook de minder goede dingen en zoek samen met je kind naar een mogelijke oplossing. 

Indien er nog onduidelijkheid bestaat in verband met de rapportering of bij eventuele problemen aarzel 

dan niet om de klasleerkracht te contacteren. 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking en het vertrouwen in onze school! 

 

Directie en leerkrachtenteam Sint-Ritaschool 

 

 

oudercontact 


