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Organisatie periodetoets eerste graad, eerste jaar 

Beste ouder, beste leerling 

Graag geven wij u informatie mee over de organisatie van de periodetoetsen. 

De leerlingen van de eerste graad, eerste jaar hebben enkel op maandag 9 december en  
donderdag 12 december een periodetoets voor wiskunde. Deze toets werd opgesplitst in 
twee delen en ze krijgen twee uur de tijd. Leerlingen die recht hebben op extra zorg kunnen 
zich inschrijven in een zorgklas voor het vak wiskunde.  

Het materiaal dat zij nodig hebben voor de periodetoets, OOK DE REKENMACHINE, zit 
in een (herbruikbaar) doorschijnend etui. Boekentassen en jassen liggen aan de 
voeten onder de bank, de agenda in de hoek op de tafel en de GSM op vliegtuigstand, 
in de boekentas. 

Toetsen voor andere vakken worden tijdens de lessen georganiseerd. Deze toetsen kan u 
gewoon terugvinden in de digitale agenda. Deze toetsen worden gespreid georganiseerd 
over de maand december.  

De lessen lopen gewoon verder in het eerste jaar van de eerste graad. Op dinsdag 17 
december hebben de leerlingen maar een halve dag les aangezien de klassenraden op dat 
moment beginnen. 

Het is wel heel belangrijk dat de leerlingen in deze toetsenperiode geen toetsen missen. Wij 
voorzien ook een inhaalmoment op dinsdagvoormiddag 17 december indien zij toetsen 
gemist hebben. 

Schoolreglement: evaluatie 
 
Evaluatie in de A-stroom, eerste graad, eerste jaar 
 
In de eerste graad werken we met de clusters mens, taal en cultuur (MTC), wetenschappen 
en techniek (STEM) en algemene vorming. Wij kiezen voor gespreide evaluatie omdat wij 
geloven dat leerlingen de kans moeten krijgen om te groeien en ontwikkelen. Met gespreide 
evaluatie kunnen we constant hun leerproces bijsturen en leren wij hen hun eigen leerproces 
in handen te nemen. 
 
Deze clusters alsook de algemene vorming worden gespreid geëvalueerd. Voor 
verschillende onderdelen worden in december, maart/april en juni grotere 
periodetoetsen georganiseerd. Dit doen we ter vervanging van de examens omdat we 
ervoor opteren dat leerlingen zich moeten kunnen voorbereiden op het studeren van 
grotere gehelen. 
 
Ook de transversale eindtermen worden gespreid geëvalueerd en maken deel uit van de 
attestering. Deze evaluatie zal onder de vorm van een doelenrapport opgemaakt worden aan 
de hand van waardeschalen. 



 

 

 
 
 
 

 

Rapport en leerlingencontact op vrijdag 20 december 

Misschien ontvangt u een uitnodiging via smartschool voor een leerlingencontact. De 
leerlingen komen dan op een aangeduid uur op gesprek bij de leerkracht die hen uitnodigt. 
De leerlingen zijn verplicht aanwezig op deze afspraak/afspraken, de ouders mogen 
meekomen naar dit contact.  

Indien u geen uitnodiging ontvangt wil dat zeggen dat er geen problemen zijn. Deze 
leerlingen worden verwacht op school om 8.30 uur om hun rapport op te halen. Zij mogen 
daarna de school verlaten. De leerlingencontacten lopen tot 13.00 uur. Dit wil niet zeggen 
dat u niet welkom bent op ons oudercontact op 7 januari 2020.  

Smartschool & Skore 

De rapportcijfers kunt u bekijken vanaf donderdag 19 december om 20.00 uur op Skore in 
Smartschool.  

U krijgt bij het rapport ook een uitnodiging voor het oudercontact van dinsdag 7 januari    
2020 tussen 17.00 en 20.00 uur.  

 
We hervatten de lessen op maandag 6 januari 2020. Op die dag bezorgen de leerlingen het 
ondertekende rapport aan de leraar van het vierde lesuur.  

.  
Wij wensen alle leerlingen veel succes bij het voorbereiden en het afleggen van de 
periodetoetsen! 
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