Maldegem - Kleit, 26.05.2020
Beste ouders
Sinds maart verloopt het leven voor ons allemaal anders dan verwacht. Wellicht heb
je ook vragen over welke impact de coronamaatregelen hebben op het leren en
evalueren van je kind. We blikken vooruit op het einde van het schooljaar en het
vervolg van de schoolloopbaan van uw zoon/dochter.
In het schoolreglement vind je de wijze waarop we evalueren tijdens het schooljaar.
Door de coronasituatie kan dit niet op de gebruikelijke wijze doorgaan. Een
nooddecreet geeft ons de mogelijkheid om de afspraken die in ons schoolreglement
staan, aan te passen. Voor onze school zijn deze noodzakelijke wijzigingen beperkt.
Op basis van het huidige evaluatiebeleid maken we de volgende afspraken over
evalueren en rapporteren:
Elke leerling krijgt een eerlijke evaluatie. We willen elke leerling zover mogelijk brengen
in zijn/haar ontwikkeling. We evalueren met oog op een vlotte doorstroming naar het
secundair onderwijs.
De beoordeling is niet enkel gebaseerd op de laatste periode. We baseren ons ook
op de gegevens van vóór 16 maart en de ganse schoolloopbaan van uw
zoon/dochter. Heel wat leerstof was in maart al gegeven. In de voorbije maanden
werd essentiële leerstof herhaald en aangeleerd om door te stromen naar het
secundair onderwijs.
Dit schooljaar organiseren we geen grote, intensieve toetsenweken meer. Er wordt
zinvolle informatie verzameld aan de hand van dagelijks werk en in dialoog met de
betrokkenen.
De leerlingen van het zesde leerjaar nemen deel aan de interdiocesane proeven, net
zoals vele zesdejaars in Vlaanderen. De proeven geven informatie over de ganse
schoolloopbaan. De normen worden in perspectief van de coronatijd geplaatst. De
resultaten worden, zoals gewoonlijk, niet op het rapport meegedeeld. De leerlingen
ontvangen hierover een afzonderlijke brief.

Het rapport van je zoon/dochter wordt een weergave van de groei en groeikansen
op vlak van de essentiële leerstof. Dit willen we bespreken tijdens een individueel
oudercontact, online en/of op school. Meer informatie over de organisatie volgt later,
afhankelijk van de komende maatregelen.
Het rapport zal geen klassiek rapport zijn waarop alle leergebieden vermeld staan.
Ook de vertrouwde weergave met punten vervalt.
Op het einde van het schooljaar wordt bovendien geëvalueerd welke noodzakelijke
informatie wordt doorgegeven aan de secundaire scholen voor het vervolg van de
schoolloopbaan.
De getuigschriften worden uitgereikt op 29 juni. De beroepsprocedure tegen het nietuitreiken van het getuigschrift basisonderwijs verandert niet. De beroepsprocedure
begint te lopen vanaf de uitreikingsdatum. De beroepstermijnen blijven ongewijzigd.
Deze communicatie is gebaseerd op de situatie zoals ze vandaag is. We kunnen niet
uitsluiten dat de situatie nog wijzigt. Zo zijn we bijvoorbeeld afhankelijk van wat de
Veiligheidsraad beslist. We brengen je dan zo snel als mogelijk op de hoogte van
eventuele wijzigingen.
Met vriendelijke groeten
Directie en team VBS De Kleiheuvel

