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Inleiding 

Onder evalueren verstaan we het beschrijven en beoordelen van de ontwikkeling en de 

leerprestaties van het kind.  

Evalueren met een begeleidende functie geeft antwoord op de vraag hoe we het leren van 

kinderen kunnen ondersteunen én welk aanbod en welke hulp ze daarbij nodig hebben. Het 

gaat hier dus om een tussentijdse vorm van evaluatie die plaatsvindt tijdens het leerproces. 

Bij evaluatie met een beoordelende functie is het de bedoeling na te gaan in welke mate de 

kinderen de vooropgestelde doelen bereiken.  

Beide vormen van evaluatie komen op onze leefschool aan bod doch neemt de begeleidende 

functie een beduidend grotere rol in. Evaluatie staat ten dienste van het leren en daarbij is 

het geven van gerichte feedback aan de kinderen tijdens het leerproces cruciaal. 

  



Evalueren op GO! leefschool Eikenkring 

1. Een veilig leer- en evaluatieklimaat 

We trachten op school in de eerste plaats een positief en veilig leer- en evaluatieklimaat te 

creëren.  Onze kinderen mogen ontdekken, ontwikkelen en zich tonen waarbij fouten maken 

mag en waarbij kinderen ervaren dat je uit fouten veel kan leren.  

2. Deel van de leefgroepwerking 

Evaluatie is een onderdeel van onze dagelijkse didactische leefgroepwerking. Evalueren is 

dus met het leerproces verworven. De begeleiders verzamelen permanent informatie terwijl 

de kinderen aan het werk zijn en geven zowel tijdens als na het leermoment feedback over 

het leerproces en het leerproduct. Begeleiders stimuleren en waarderen de leerlingen door 

het geven van positieve feedback (tips), het erkennen van de kinderen hun talenten en het 

aanbieden van hulp opdat de kinderen verder kunnen groeien.  

3. Samen evalueren 

Begeleiders trachten samen met de leerlingen het leerproces te sturen. De kinderen worden 

actief betrokken, waardoor de verantwoordelijkheid voor de evaluatie en de groei verdeeld 

wordt tussen de begeleiders en de kinderen. De mate van betrokkenheid van de kinderen 

varieert natuurlijk naargelang de leeftijd van de kinderen. 

De begeleider helpt hen te reflecteren op het eigen leerproces en met de eigen conclusies 

rekening te houden in de toekomst. Kinderen doen aan zelfevaluatie en leren ook positief 

opbouwende feedback geven op de prestaties van medeleerlingen. 

Onze kinderen worden betrokken vóór de evaluatie nl. bij het bespreken van het leerdoel en 

de beoordelingscriteria. 

Tijdens de evaluatie is er betrokkenheid via  

- zelfevaluatie: de leerlingen krijgen eigen verantwoordelijkheid en denken na over 

hun kennis, vaardigheden, attitudes, leerprocessen en hun resultaten. 

- peerevaluatie: de leerlingen evalueren het werk en de leerprocessen van 

medeleerlingen. 

- co-evaluatie: de leerlingen evalueren samen met de begeleiders hun werk en 

leerprocessen. 

We reflecteren samen met de leerlingen over de resultaten en we laten hen kritisch 

nadenken over verbeteracties en zoeken samen naar manieren om vooruitgang te boeken. 

Begeleiders hebben hierin hoofdzakelijk een sturende functie. We leren onze kinderen ook 

omgaan met het ontvangen van feedback.   

  



 

 

De 4 evaluatievormen (feedback door begeleiders, zelfevaluatie, peerevaluatie en co-

evaluatie) komen in de leefgroepwerking meestal mondeling voor tijdens: 

- de ochtendkringen ( evalueren van luistervaardigheid, inhoudelijk…) 

- slot- en evaluatiekringen (evalueren van werkhouding, bereikte doelen…) 

- meetingen (pluimenronde, kritische kijk,…) 

- werktijd (= contract-, project- en hoekenwerk) 

- gesprekken tussen begeleider(s) en kind(eren)  

- bij conflicthantering  

 

Zowel schriftelijke feedback als zelfevaluatie gebeuren via  

- het contractwerkblad 

- de woordrapporten 

De feedback door de begeleiders is geschreven naar het kind toe. De kinderen krijgen steeds 

de kans om hun schriftelijke feedback te lezen en deze te bespreken met de begeleider 

indien dit nodig of gewenst is. 

4. Evaluatie door ouders 

Ouders kunnen steeds tijdens een informeel gesprek hun mening delen met de begeleiders 

of er kan ook altijd een overleg met de begeleiders aangevraagd worden.  

Op het woordrapport is er ruimte voorzien voor ouders. Ouders kunnen hier hun visie over 

de ontwikkeling van hun kind, bemerkingen en/of bezorgdheden neerschrijven.  

5. Evaluatie van de schoolwerking 

Als school reflecteren we op de eigen onderwijsleerpraktijk door evaluatiegegevens te 

analyseren en deze gegevens te gebruiken om ons onderwijs beter te maken.  

Dit gebeurt als begeleiders in de leefgroep en als team op schoolniveau.  

Tweejaarlijks krijgen de ouders de kans om de schoolwerking te evalueren. De 

evaluatieavond wordt georganiseerd door teamleden en ouders van de werkgroep 

‘evalueren en informeren’. Deze werkgroep stelt tevens een enquête voor kinderen op 

gebaseerd op de 5 fasen, zodat onze kinderen hun leefschool kunnen evalueren.  

4 keer per schooljaar is er een ouderbijeenkomst waarbij ouders agendapunten mogen 

opgeven. Tijdens deze ouderbijeenkomsten worden verschillende items besproken en is er 

ruimte voor evaluatie. 

  



Feedback geven   

Aan de hand van de personages Fixie en Growie geven we kinderen inzicht in hun vaste en 
groeimindset. Door het geven van eerlijke complimenten, specifiek over het proces en de 
gebruikte strategieën trachten we de kinderen te laten denken vanuit een groeimindset. We 
leren kinderen zichzelf evalueren en nadenken over de gevolgen van een groeimindset.  

Focus op het proces 

Onze feedback is gericht op het proces dat het kind doormaakt.  We benadrukken het 
doorzettingsvermogen, de aanpak van het kind en zijn inzet. Kinderen worden tijdens 
evaluatiemomenten bevraagd naar wat ze geleerd hebben en we laten hen vooral vertellen 
hoe ze dat voor elkaar kregen.  

Focus op de inspanning 

Op onze leefschool gaat het niet over de beste, de snelste of de slimste te zijn, maar leggen 
we nadruk op de inspanning die kinderen leveren om iets te bereiken. Feedback wordt 
gericht op hard werken en oefenen: ‘Als je net zo hard blijft oefenen als vandaag, dan zal je 
zien dat je dit muziekstuk steeds beter gaat spelen!’ Kinderen krijgen leerstof die afgestemd 
is op hun niveau, zodat kinderen dagelijks kunnen ervaren dat het leveren van inspanningen 
noodzakelijk is om verder te komen.  

Focus op groei 

We laten kinderen zien dat we geloven in de groeimogelijkheden van talenten en 
intelligentie en laten kinderen hun eigen groei ervaren: ‘Vorige keer had je 8 tafels goed en 
nu 15! Zie je hoe je vooruit bent gegaan door extra hard te oefenen?’  

We zorgen ervoor dat kinderen zich niet vergelijken met anderen, maar zich richten op het 
verbeteren van zichzelf en het behalen van eigen doelen. Elke vooruitgang die geboekt 
wordt, wordt benadrukt. 

Focus op leren 

We geven kinderen de mogelijkheden om nieuwe dingen te leren, zonder dat ze het gevoel 
hebben de beste te moeten zijn. We geven kinderen inzicht in de vaardigheden die zij nog 
moeten ontwikkelen en helpen hen bij het aanleren hiervan. 

Focus op het leren van fouten 

We geven kinderen de kans om fouten te maken, we ruimen dus niet alle obstakels voor hen 
uit de weg. Het maken van een fout is een leermoment.  
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Beeldvorming en evaluatiemiddelen  

Op school verzamelen we informatie via verschillende evaluatiemiddelen om juist te kunnen 

beoordelen en zo de kinderen te oriënteren, hen bij het leren te ondersteunen, hen bij te 

sturen en hen vooruit te helpen. 

1. In het kleuteronderwijs  

In het kleuteronderwijs leren we onze kinderen kennen door middel van: 

- Spontane observaties  

- Gerichte observaties  

- Gesprekjes met de kinderen zelf 

- Informatiegegevens van ouders of andere begeleiders 

- Gegevens uit het leerlingendossier 

 

Kleuterbegeleiders gaan o.a. in functie van het kleutervolgsysteem KWIK gericht observeren 

en voeren 2 keer per schooljaar een globale klasscreening uit om zo de evolutie van de 

kleuters in kaart te brengen op vlak van: 

- Wiskundige initiatie 

- Leesinitiatie 

- Grove en fijne motoriek 

- Taal- en spraakontwikkeling 

- Cognitieve ontwikkeling  

- Sociaal- emotionele ontwikkeling 

- Spel- en werkhouding 

Door deze observaties volgen de begeleiders de ontwikkeling van de kinderen op zodat voor 

elkeen een rijke leeromgeving gecreëerd wordt waarin de kinderen  

- Maximale groeikansen krijgen 

- Talenten ontdekken en ontwikkelen 

- Grenzen durven verleggen 

- Een breed beeld van competenties vastleggen  

- Een positief zelfbeeld en motivatie ontwikkelen 

 

In de maand februari wordt de schoolrijpheidstest Toeters bij onze oudste kleuters 

afgenomen. De test gaat na in welke mate de kinderen de voorbereidende vaardigheden om 

te leren lezen, schrijven en rekenen bezitten. De beoordeling of een kind klaar is voor het 

eerste leerjaar hangt echter niet alleen af van de resultaten van deze toets, maar houdt 

rekening met de totale ontwikkeling van het kind. 



Beeldvorming en evaluatiemiddelen  

2.   In het lager onderwijs 

In het lager onderwijs leren we onze kinderen kennen door middel van:  

- Spontane observaties 

- Gerichte observaties  

- Gesprekjes met de kinderen zelf 

- Informatiegegevens van ouders of andere begeleiders 

- Gegevens uit het leerlingendossier 

 

Onder observatie verstaan we het gericht opvolgen van: 

- Welbevinden 

- Sociale interactie 

- Werkhouding 

- Verantwoordelijkheidszin 

- Taakaanpak 

- Samenwerking 

- Betrokkenheid 

- Kennisontwikkeling 

- Vaardigheden 

- Attitudes 

 

We meten en waarderen de ontwikkeling van het kind gedurende de volledige lagere 

schoolloopbaan via 

Schoolinterne evaluatiemiddelen 

- Spontane en gerichte dagelijkse observaties 

- Spontane en gerichte individuele gesprekken, kringgesprekken en meetings 

- Opdrachten binnen de werktijd (contractwerk/ project/ hoekenwerk): zelfstandige- 

en groepsopdrachten, werkboeken, vrijetekstenboek, projectvoorstelling, 

presentaties, een quiz, … 

- Methode-gebonden toetsen (zoWiso wiskunde/Studio Spelling - Ziezo Taal Spelling/ 

Veilig leren lezen) 

- Niet methode-gebonden toetsen (project/hoekenwerk – taalbeschouwing/Frans voor 

de 4de leefgroep) 

 

  



Schoolexterne evaluatiemiddelen 

- Screening Laevers welbevinden en betrokkenheid  

- LVS toetsen:  

o SALTO     niveau 1ste – risicoleerlingen taal 

o Auditieve basisvaardigheden  niveau 1ste leerjaar 

o VCLB Wiskunde    niveau 1ste – 6de leerjaar 

o VCLB Spelling    niveau 2de – 6de leerjaar 

o Cito – AVI    niveau 2de – 6de leerjaar 

o Cito – Taalschaal    niveau 3de – 6de leerjaar 

o Cito – AVI     niveau 1ste – 2de leerjaar + op te volgen lln uit  

                                                                              3de leefgroep 

o VCLB Wiskunde    niveau 1ste – 6de leerjaar 

o VCLB Spelling    niveau 1ste – 6de leerjaar 

o Cito – Taalschaal    niveau 2de – 5de leerjaar 

o Vlot-lezen     niveau 2de – 5de leerjaar 

o Cito – AVI     niveau 1ste – 5de leerjaar 

o OVSG-toetsen    niveau 6de leerjaar 

 

Samenwerking met externen  

Om de beeldvorming en het begeleiden van het leerproces bij sommige leerlingen te verfijnen 

is er ook samenwerking met externen nodig. Ouders worden vanaf de brede basiszorg 

betrokken bij de begeleiding en evaluatie van hun kinderen en dus ook bij deze externe 

samenwerking: 

- CLB voor kinderen die zich in de tweede/derde fase van het zorgcontinuüm bevinden  

- Logopedisten bij taal- en leerproblemen 

- Revalidatiecentra bij leermoeilijkheden 

- Medewerkers van externe begeleidingscentra 

- COS/CGZ 

- Kinderpsychologen/kinderpsychiaters 

- Pleegzorg  

  



Rapporteren en communiceren naar ouders  

1. In het kleuteronderwijs  

 

Als ouder word je op de hoogte gehouden  van de vorderingen van je kind door middel 
van: 

- oudercontacten (5x per schooljaar) waarvan 2 oudercontacten op vraag van de 
begeleiders of de ouders 

- informele gesprekken voor of na schooltijd of op afspraak 

- formele overlegmomenten (met begeleiders en/of zorgcoördinator, therapeuten, 
CLB) 

- een woordrapport op het einde van de derde kleuterklas. 

- het meegeven/inkijken van werkjes van de kleuters (knutselwerkjes, 
vrijetekstenboek,…) 

- mail indien het voor jullie als ouders niet mogelijk is om de begeleider te spreken 

voor of na schooltijd. 

 

2.   In het lager onderwijs 

 

Als ouder word je op de hoogte gebracht van de vorderingen van je kind door middel van: 

- De wekelijkse evaluatie van contractwerk 

- De woordrapporten in oktober, januari en juni  

- Werkboeken en mappen die meegegeven worden 

- Toetsen die ter ondertekening worden meegegeven 

 

Bespreking van de ontwikkeling van uw kind kan 

- Mondeling tijdens het oudercontact (5x per schooljaar) waarvan 2 oudercontacten 

op vraag van de begeleiders of de ouders. 

- Via informele gesprekken voor of na schooltijd of op afspraak. 

- Via formele overlegmomenten (met begeleiders en/of zorgcoördinator, therapeuten, 

CLB). 

- Via mail indien het voor jullie als ouders niet mogelijk is om de begeleider te spreken 

voor of na schooltijd. 

  



Woordrapporten  

Als leefschool kiezen we voor woordrapporten waarin we de evolutie van de ontwikkeling 
van de kinderen gedurende een afgelopen periode neerschrijven. Deze omschrijving is 
gebaseerd op brede evaluatiegegevens die de begeleiders op verschillende manieren en op 
verschillende momenten hebben verzameld.  

We zien het woordrapport als een onderdeel van het leerproces. Het woordrapport is dus 
kindgericht en geeft feedback met oog voor de sterktes, talenten en groeipunten van de 
kinderen. Op deze manier heerst er geen competitiegeest en vergelijken kinderen zich niet 
met anderen, maar richten ze zich op het verbeteren van zichzelf en het behalen van eigen 
doelen.  

In het kleuteronderwijs opteren we voor een mondelinge bespreking van de ontwikkeling 
van elk kind tijdens de oudercontacten. Enkel op het einde van de derde kleuterklas wordt 
een talentenwoordrapport geschreven. Elk kind krijgt feedback vanuit elk talenteneiland 
alsook beschrijft de begeleider zijn visie naar het eerste leerjaar toe. 

Het woordrapport voor het lager bestaat uit vier onderdelen: 

- een totaalbeeld van elk kind over z’n welbevinden, betrokkenheid, talenten en het 
functioneren in groep. 

- de wekelijkse contractwerkevaluaties van taal, rekenen en Frans (in L3 en L4). 

- een evaluatie van de doelen van het project, hoekenwerk, de kringen, sociale 
vaardigheden en leren leren. 

In de derde en vierde leefgroep evalueren zowel de kinderen als de begeleiders deze 

doelen. In de tweede leefgroep vullen de kinderen een afzonderlijke zelfevaluatie in.  

- ruimte voor de visie, bezorgdheden en bemerkingen van jullie, ouders. 

 

In februari en juni worden eveneens de leerdoelen van taal Nederlands en rekenen 

geëvalueerd, evenals de levensbeschouwelijke vakken en lichamelijke opvoeding.  

Binnen onze zorgwerking reiken we kinderen hulpmiddelen aan die hen ondersteunen in het 

leerproces. In het woordrapport zit mogelijks een hulpmiddelenkaart. Hierop wordt per 

rapportperiode aangeduid welke hulpmiddelen elk kind gebruikt. Onze evaluatie (zeer goed, 

goed, lukt nog niet enerzijds en meestal, soms, zelden anderzijds) gebeurt steeds met gebruik 

van deze hulpmiddelen. 

Na elk rapport krijgen ouders de kans om de evolutie van hun kind met de begeleiders te 

bespreken op een individueel oudercontact. Natuurlijk kan al eerder een gesprek met de 

begeleiders aangevraagd worden. Het is ook zo dat de begeleiders ouders eerder zullen 

aanspreken wanneer zij zich zorgen maken. 

 

  



Zittenblijven  

In GO! leefschool Eikenkring opteren we voor leefgroepen, zijnde heterogene groepen waar 

twee leeftijden bij elkaar zitten. We trachten via een goed werkende leerbegeleiding met de 

focus op zowel preventie als remediëring zwak of traag lerenden te ondersteunen en hen 

onderwijs op maat aan te bieden. 

Zittenblijven is een uitzonderlijke maatregel waarbij het belang van het kind primeert. De 

weloverwogen afweging tot zittenblijven wordt samen met het CLB genomen en steunt op 

een evaluatie van alle genomen zorgmaatregelen, gegevens met betrekking tot 

leerprestaties op alle leergebieden en gegevens met betrekking tot socio-emotionele 

ontwikkeling. Zittenblijven zien we als een uitzonderlijke maatregel wanneer alle andere 

maatregelen zijn uitgeput en dus enkel te verantwoorden in een aantal zeer beperkte 

gevallen. 

In de derde kleuterklas kan voor kinderen die echt nog niet ‘rijp voor de lagere school’ zijn 

een jaartje extra soms te verantwoorden zijn. Of een kind wel of niet ‘rijp voor de lagere 

school’ is, wordt niet louter en alleen aan de hand van de zogenaamde 

‘schoolrijpheidstoetsen’ vastgesteld. Dergelijke toetsen moeten steeds samen met 

veelvuldige observaties van het ontwikkelingsproces van het kind tijdens het schooljaar 

bekeken worden. Ook al wijzen toetsen en observaties op een gebrek aan 

‘lagereschoolrijpheid’, toch moeten bij de beslissing om het kind de derde kleuterklas te 

laten overdoen ook volgende aspecten in overweging genomen worden: 

- Kan het kind mits extra ondersteuning in het eerste leerjaar toch voldoende kans tot 

aansluiting en ontwikkeling vinden?  

- Vindt het kind nog voldoende aansluiting bij het aanbod van de derde kleuterklas, met 

andere woorden gaat het daar nog voldoende tot leren komen? (welbevinden en 

betrokkenheid, verstandelijke mogelijkheden,…)  

Al deze gegevens worden grondig besproken tijdens een MDO waar ook het CLB aan 

participeert . Wanneer uiteindelijk toch beslist wordt om het kind te laten overzitten krijgt 

het in dat extra jaar voldoende gerichte ondersteuning om vlot de aansluiting naar het 

eerste leerjaar te kunnen maken.  

Kleuters waarbij een ontwikkelingsachterstand geconstateerd wordt, kunnen na overleg 

met ouders, de klassenraad en het CLB, overzitten in de eerste of tweede kleuterklas. 

In uitzonderlijke gevallen kan zittenblijven in het eerste leerjaar te verantwoorden zijn. 

Sommige kinderen die ‘normaal’ zijn doorgestroomd vanuit de kleuterschool, blijken in de 

loop van het eerste leerjaar toch niet voldoende ‘rijp voor de lagere school ’ te zijn en 

missen, ondanks gerichte en intensieve differentiatie, de ‘start’ volledig. Dat kan de rest van 

de onderwijsloopbaan sterk hypothekeren. Die kinderen komen niet toe met de voorziene 

onderwijstijd en voor hen kan het eerste leerjaar opnieuw doen zinvol zijn, mits een aantal 

voorwaarden:  

- De leerkracht van het bisjaar beperkt zich niet tot louter herhalen, maar stippelt voor het 

kind een traject op maat uit, waarbij het kind extra stimulansen of uitdagingen krijgt in de 

domeinen waar het sterk is en ondersteuning waar het minder goed presteert. Het kind het 

hele schooljaar opnieuw op identiek dezelfde manier laten meedoen is nefast. 
- Er is expliciete en permanente aandacht voor het welbevinden van de leerling. 



Zittenblijven in alle andere jaren van het lager trachten we te vermijden. We opteren voor 

een individueel traject wanneer kinderen de leerstof van een leerjaar onvoldoende 

beheersen.  

Versnellen  

Als leefschool staan we open om leerlingen te versnellen, zijnde een jaartje in het 

basisonderwijs overslaan. Dit kan zowel in het kleuter als in het lager onderwijs. 

Versnellen is een uitzonderlijke maatregel waarbij het belang van het kind primeert. De 

weloverwogen afweging tot versnellen wordt samen met ouders en CLB genomen en steunt 

op een evaluatie van alle genomen zorgmaatregelen, gegevens met betrekking tot 

leerprestaties op alle leergebieden en gegevens met betrekking tot socio-emotionele 

ontwikkeling.  

Op school bekijken we eerst of er een cognitieve voorsprong is en hoe groot die voorsprong 
dan wel is. Hierbij wordt het kind voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen 
doorgetoetst met de toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS). Voor andere vakken is het 
moeilijker om door te toetsen, maar een uitgebreide honger naar kennis (tijdens bijv. 
projecten en kringen) en het meer weten dan wat aangeboden wordt in de klas zijn 
indicatoren. Wanneer de voorsprong meer dan één jaar is, kan overwogen worden om een 
leerjaar over te slaan. 

Een tweede overweging die we maken is of het kind eraan toe is in zijn sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Wanneer een kind meer met oudere kinderen dan met zijn leeftijdsgenoten 
speelt en dus minder aansluiting vindt bij zijn leeftijdsgenoten is het aan te raden om te 
versnellen om deze aansluiting te verzekeren. Het kind komt dan terecht bij kinderen die op 
eenzelfde ontwikkelingsniveau zitten, waardoor het emotioneel beter aansluit én het zijn 
sociale vaardigheden beter kan oefenen door zich te spiegelen aan ontwikkelingsgelijken. 

Het kan zijn dat een kind dat zich niet tussen ontwikkelingsgelijken bevindt een gedrag 
vertoont dat eerder als sociaal zwak bestempeld wordt, terwijl de oorzaak van dit gedrag net 
ligt in het feit dat het op sociaal of emotioneel gebied óók voor is.  

Ook de leeftijd van het kind kan een rol spelen bij de beslissing om te versnellen. Een 
leerling die geboren is in januari heeft qua ontwikkeling uiteraard enkele maanden 
voorsprong gekregen ten opzichte van eentje die pas in december jarig is, hoewel dit niet 
hoeft te betekenen dat je kinderen van het eind van het jaar beter niet versnelt… 

Sommige hoogbegaafde leerlingen hebben door een tekort aan cognitieve uitdaging geen 
goede werk- en leerstrategieën ontwikkeld. Is dit het geval bij deze leerling, dan is het zaak 
om dit eerst te gaan aanpakken door effectief moeilijker opdrachten verplicht te gaan 
aanbieden mét begeleiding van een leerkracht. Ten eerste verplicht, omdat dit de allereerste 
keer is dat zo’n kind geconfronteerd wordt met zijn frustratieniveau en de uitdaging eerder 
zal mijden als het vrijblijvend is én ten tweede begeleiding, omdat het kind wellicht last zal 
hebben met zelfstandig werken omwille van de minder goed ontwikkelde spanningsboog. 
Beslis je dus midden in het jaar om het kind het volgende jaar te gaan versnellen, pak dan de 
rest van het jaar eerst deze werkstrategieën aan zodat het goed voorbereid kan starten in 
september! 

Een laatste overweging betreffende de leerling, is de visie van de leerling zelf. Deze mening 
mag echter niet doorslaggevend zijn, maar er is wel een gesprek met de leerling nodig om 
alle vragen, onzekerheden en twijfel bij het kind weg te nemen. 



Eindbeoordeling – getuigschrift lager onderwijs  

Op het einde van het lager onderwijs kan de klassenraad beslissen het getuigschrift 

basisonderwijs aan een leerling uit te reiken.  De klassenraad oordeelt op een gemotiveerde 

wijze of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen uit het leerplan - die het 

bereiken van de eindtermen beogen - heeft bereikt om het getuigschrift te verwerven.  

Behaalt een leerling het getuigschrift niet, dan levert de directeur een gemotiveerde 

verklaring af waarin de schooljaren vermeld staan die de leerling gevolgd heeft.   

In de GO!-leerplannen onderscheiden we vier types doelen:  

 De doelen die rechtstreeks te maken hebben met te bereiken eindtermen (het overgrote 

deel van de leerplandoelen binnen de leergebieden wiskunde, Nederlands, Frans, mens en 

maatschappij (WO), wetenschappen en techniek (WO), muzische vorming, lichamelijke 

opvoeding)  

 De doelen die rechtstreeks in functie staan van na te streven eindtermen (leren leren, 

sociale vaardigheden, ICT) of ontwikkelingsdoelen (voor het kleuteronderwijs)  

 De doelen die het GO! bovenop de eindtermen toevoegt en die dus tot het basisaanbod 

voor alle leerlingen behoren  

 De doelen die het GO! bovenop de eindtermen toevoegt en die enkel differentieel zijn 

opgevat (als eventuele differentiatie voor bepaalde leerlingen)  
 

Enkel de eerste soort doelen zijn bepalend voor het al dan niet toekennen van het 

getuigschrift basisonderwijs.  

De niet-ET-gerelateerde leerplandoelen (en de LOET-gerelateerde leerplandoelen) moeten 

verplicht aan bod komen en geëvalueerd worden, maar niet in het kader van het toekennen 

van het getuigschrift basisonderwijs. De differentiële/vrijblijvende doelen zijn er enkel voor 

bepaalde (groepen) leerlingen en dienen voor die leerlingen geëvalueerd te worden, maar 

‘tellen niet mee’ wat betreft de getuigschriften. 

Het al dan niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs is niet uitsluitend gebaseerd op 

de resultaten op eindtoetsen. Vorm, tijdstip, examenstress, enz. kunnen de resultaten 

beïnvloeden. Eindtoetsen worden beschouwd als één informatiebron, naast vele andere.  

De klassenraad houdt rekening met het proces dat tot de resultaten heeft geleid, met de 

totale persoonsontwikkeling en met de mogelijkheden van het kind, niet enkel met ‘de 

resultaten’.  

Het spreekt voor zich dat niet elke doelstelling in dezelfde mate zal verworven zijn. Indien na 

grondige beraadslaging de twijfel blijft bestaan, gunnen we het kind het voordeel van de 

twijfel.  

Het nemen van STICORDI-maatregelen heeft geen invloed op het al dan niet uitreiken van 

het getuigschrift basisonderwijs. In het geval er dispenserende maatregelen noodzakelijk 

waren, delibereert de klassenraad voor de gedispenseerde activiteiten, 

leergebiedonderdelen of leergebieden, of de evenwaardige doelen in voldoende mate 

bereikt zijn.  

 


