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Rapporten
Waarschijnlijk was het schoolkrantje niet het eerste dat uit je boekentas kwam. Het
groene mapje waarin je rapport zit, kreeg zeker de meeste aandacht. Altijd een
spannend moment, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Vaak zijn zelfs de
grootouders geïnteresseerd in het rapport.
En waarnaar keek je eerst : de goede punten of de mindere ? We
hebben vaak de neiging om veel aandacht te geven aan de mindere
resultaten. Als ons kind 8 op 10 scoort, gaan we vooral kijken
welke twee vragen fout gingen. Op zich is dit niet verkeerd, maar
kinderen verdienen het dat je hen vooral prijst voor de zaken die
goed gaan.
In onze school krijgen de lagere schoolkinderen een zeswekelijks doelenrapport. Dat
rapport is een overzicht van alle toetsen die je kind maakte. We vinden het belangrijk
dat alle toetsen op het rapport verschijnen. Vroeger kreeg je voor ieder vakonderdeel
één cijfer. Zo kon je voor metend rekenen 6.5/ 10 hebben. Maar die 6.5 kon het
gemiddelde zijn van 8.5 en 4.5. Veel belangrijker dan die 6.5 is de informatie dat de
ene toets kennelijk goed ging, terwijl de tweede toets duidelijk minder was. Vroeger
waren toetsen steeds een eindpunt : de lessen waren gegeven en de inhouden geoefend
en de leerkracht controleerde wat het kind kende. Nu is de toets een tussenstap. Aan
de hand van de resultaten van de toets kan de leerkracht bepalen wat de leerling al kan
en waaraan nog gewerkt moet worden. Samen met het rapport krijg je ook de toetsen
ter inzage zodat je als ouder ook kan bekijken wat al goed gaat en waar leerkansen
liggen.
Bij iedere toets vermelden we ook de mediaan. Dat is de score van de middelste leerling
van de klas voor die toets. Met ons rapportenprogramma kunnen we kiezen voor de
mediaan, het gemiddelde of het gewenste minimum. Ze hebben alle drie voor- en
nadelen en ze hebben slechts voor een deel van de klas een echte meerwaarde. Bekijk
daarom vooral de resultaten van je kind en schat de resultaten in volgens zijn
mogelijkheden.

Bij het tweede, vierde en zesde rapport voegen we een overzichtsrapport . Dit is een
puntenrapport dat de resultaten van twee rapporten samentelt. Op zich geeft het geen
nieuwe of extra informatie, maar misschien oogt het vertrouwelijk omdat het meer lijkt
op de rapporten zoals ze vroeger bestonden. De procent maakt het zeer overzichtelijk,
maar let op : het heeft weinig zin om te kijken of je kind gestegen of gezakt is, want
het gaat over andere leerstof en dus kan je eigenlijk niet vergelijken. We horen soms
dat kinderen (of ouders) proberen om zelf een totaalscore te berekenen bij de
doelenrapporten. Dit is echter niet zinvol en zelfs onmogelijk : Soms zijn niet alle
vakonderdelen getoetst en krijg je een vertekend beeld. Bovendien ken je de
waarderingscode van de toetsen niet : alle toetsen staan op 10 op het rapport maar de
toetsen tellen niet allemaal even zwaar door.
Voor muzische opvoeding voorzien we het muzenboek waarin de leerlingen zelf hun
bevindingen over de creatieve werkjes neerschrijven. Ouders en leerkrachten kunnen
hun commentaar eveneens toevoegen. (Het eerste muzenboek is gepland op 24 oktober)
Faalangst
De infoavond over faalangst was echt de moeite waard. Wie er niet kon bij zijn, of wie
alles nog eens rustig wil doornemen kan terecht op volgende sites :
http://www.herenthout.be/sites/default/files/downloads/Faalangst%20en%20zelfvert
rouwen.pdf
http://www.groeimee.be/dossiers/faalangst

Proficiat aan alle medaillewinnaars
van de veldloop.
Maar ook proficiat aan iedereen
die zijn sportieve kant toonde en
plezier beleefde aan de veldloop.

Familienieuws
Jens Ooms uit 3KB kreeg op 14 september een zusje Jana. Proficiat Jens en ouders !
Alfons Van den Plas, schoonvader van middagmoeder Gerd Verbraeken is gestorven.
Oprechte deelneming.

Fier tonen de kleuters van 1KA – 1KB en 1KC
hun knutselwerkjes die ze meenamen voor
de kindjes van de creche. Ze beleefden er
een super leuke dag…en wat voelden zij zich
groot!

Bib-wijzer
Op maandag 17 september gingen we met het
6de leerjaar naar de bib.
Eerst toonde de mevrouw de genres van de boeken. Ze heeft ons uitgelegd hoe je
boeken kan opzoeken zonder de computer. Daarna gaf ze ons een bundeltje met
opdrachten om in groep de bib beter te leren kennen. Ze heeft ons ook geleerd hoe je
een boek moet opzoeken op de computer. Wij vonden dit in ieder geval heel tof.
Sofie en Marrousia uit het 6de leerjaar

De leerlingen van het eerste
leerjaar tonen fier de
fluohesjes die ze van de
gemeente kregen.
Opvallen in het verkeer is de
boodschap!

Uitstap naar het Suske en Wiske stripmuseum.
We zijn naar het museum geweest.
We mochten eerst naar de kamer van Tante Sidonia.
Daarna mochten we allemaal opdrachtjes doen.
We hadden een tekenscherm en na elke opdracht mochten we werken aan ons
inspiratieblad.
Nadien mochten we ook een strip maken.
Het was een super leuke uitstap!!!

Paulien en Axelle uit 3A

Dierendag in het 5de leerjaar!
Wist je dat:
- alle leerlingen van het 5de leerjaar op woensdag 3 okt. een dier (groot of klein)
mochten meebrengen
- er een kip in mijn oog heeft gepikt (Tristan)
- ik een schildpad heb vast gehad (Jamie)
- ik een kip bij had (Yana)
- ik een hond, een SCHATTIGE hond bij had (Daan)
- mijn cavia van schrik alles door elkaar deed in zijn hok ( Kaat)
- mijn konijn altijd met haar poep naar ons draaide (Jana)
- ik een vlieg in een doosje bij had (Laure)
- de hond van Cil gepoept heeft op het touwenparcours (Laura)
- mijn hondje even in de klas moest blijven zitten tot mama
hem kwam ophalen (Jef)
- ik 2 spinnen gevangen had en meebracht naar school
(Ruben)
- ik de schilpad van Romy vastgehouden heb (Elise)
- WIJ HET EEN SUPER LEUKE SCHOOLDAG VONDEN !! (5a)

Stef uit 5B kan ongelooflijk knap strips verzinnen en tekenen.
Zelfs in 't Frans. Kijk en oordeel zelf !

Spillie Speelplaats : het spel voor de volgende 2 weken : de MOSSELMAN ! We
oefenen verder : op een gepaste vragen om mee te mogen doen.

Kalender van 13 oktober tot 26 oktober 2013
Maandag 15 oktober

4A-4B

Dinsdag 16 oktober

5-6

Donderdag 18
oktober
Vrijdag 19 oktober

3-4

Maandag 22 oktober

4A-4B

Dinsdag 23 oktober
Woensdag 24
oktober
Donderdag 25
oktober

KS
LS

Vrijdag 26 oktober

6A-6B

1-6
1-6

1KA-1KB1KC

Bezoek aan het containerpark.
Fiets meebrengen.
Bezoek aan de bib. Tot de heropening van het
zwembad zullen de kinderen van 3-6 per maand 1
keer naar de bib gaan. Vervoer : gemeentebusje
Bezoek aan de bib.
Startviering in de kerk.
Dag van de jeugdbeweging. Wie wil, mag zijn
uniform van de jeugdbeweging aandoen.
Bezoek aan Hidrodoe.
Alle kinderen blijven ineten.
Kijkdag voor nieuwe kleuters van 9.15 tot 10.30
Muzenboek
Wandeling in Kabouterberg Kasterlee.
Vervoer : gemeentebus en bereidwillige ouders.
Onze kleuters zullen pas rond 11.50 terugkeren,
gelieve hiermee rekening te houden.
Bezoek aan het asielcentrum in Weelde. Vervoer
met de gemeentebus.

Thema’s in de kleuterschool
Week 42 (1- 5 okt)
Week 43 (8– 12 okt)

1KA, 1KB en 1KC
gaatjes
kabouters/het bos

2KA en 2KB
winkelen
winkelen

3KA en 3KB
Halloween
Halloween

Mededelingen en meebrengen :
1KA -1KB -1KC : vrijdag 26 oktober : feestje voor de jarigen van deze maand.
3KA-3KB : donderdag 25 oktober : onze kleuters mogen verkleed als heks of tovenaar
naar school komen voor ons Halloweenfeestje.( geen maskers a.u.b.)

