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Geïntegreerde proef
Aan de ouders van de leerlingen van LOSP-TS
Dit schooljaar zal uw kind een geïntegreerde proef (GIP) afleggen. Deze proef toetst op het
einde van een TSO-leertraject of de leerling de beoogde doelstellingen van de studierichting
heeft verworven
Het begrip ‘geïntegreerd’ is belangrijk in deze proef. Het verwijst naar verschillende
elementen:
- Het vakoverschrijdend karakter van de proef. Er wordt geen afzonderlijke proef per
vak opgesteld.
- De jury bestaat uit vakleraren (= interne juryleden) en professionelen uit het
werkveld (= externe juryleden).
- Het samengaan van kennis, vaardigheden en attitudes.
Het begrip ‘proef’ verwijst vooral naar de productevaluatie. Uw kind kan een praktisch werk
uitvoeren of een project of een groepswerk realiseren. Elke leerling presenteert een
einddossier en legt een mondelinge proef af.
Tijdens het schooljaar zal uw kind opgevolgd, begeleid en bijgestuurd worden door de
vakleraren en de GIP-leraar.
Op het einde van het schooljaar neemt de delibererende klassenraad de eindbeoordeling
van de jury mee in het overleg omtrent uw dochter/zoon.
Enkele belangrijke data voor dit schooljaar:
-

Dinsdag 15/05/2019: ten laatste op deze datum leggen de leerlingen hun einddossier
en het logboek van hun geïntegreerde proef voor aan de GIP-leraar.
Vrijdag 14/06/2019: mondelinge proef.

Via het GIP-concept krijgt u een volledig overzicht van de GIP in de studierichting LOSP-TS.
Dit wordt in de les toegelicht en staat ook online in het vak GIP. De GIP-leraren Janssens,
François en Vervoort zullen dit concept in detail met uw dochter/zoon bespreken.

Wij hopen dat uw dochter/zoon dit schooljaar gemotiveerd werkt aan de GIP en dat zij/hij
hierbij mag rekenen op uw steun en belangstelling.
We raden u aan om samen met uw dochter/zoon de verschillende documenten door te
nemen. Als u bijkomende uitleg wenst, kan u steeds contact opnemen met de GIP-leraar.

U krijgt feedback over de vorderingen via de tussentijdse evaluatiefiche die uw dochter/zoon
meekrijgt in de volgende periodes: januari 2019 en april 2019.
We willen nogmaals uw aandacht vestigen op het belang van deze verplichte proef. De GIP is
wettelijk één van de belangrijke elementen in de eindbeoordeling van een leerling.
Op het einde van het schooljaar houdt de delibererende klassenraad dan ook rekening met
de evaluatie van de GIP- jury bij het overleg omtrent uw dochter/zoon.
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