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VOOR OUDERS: BETEKENIS SYMBOLEN LEERRAPPORTEN
BIJ DE VAKKEN
Deze symbolen staan bij klas 1, 2 en 3 naast de cijfers van elk vakonderdeel. Het symbool
staat los van het cijfer. Het kan best zijn dat een kind 8/10 heeft en toch maar 1 ster krijgt.
De leerkracht wil hiermee duidelijk maken dat het kind ondanks het goede cijfer toch nog
beter kan.
Betekenis:
Dit resultaat is supergoed! OF Hier heb je echt heel hard voor
gewerkt.
Betekenis:
Voor jou is dit een goed resultaat. OF Voor jou is dit een goed
resultaat maar er is nog ruimte voor verbetering.
Betekenis:
Jij kan nog groeien.
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BIJLAGE 7
DIT WIL DE JUF NOG VERTELLEN
Deze symbolen geven een woordje extra uitleg over het vak of vakonderdeel in het
algemeen.
Dit symbool wordt gebruikt indien we met je kind speciale
afspraken maken bv. meer tijd geven, rekenmachine laten
gebruiken, …e.d.
Bv. Jij kreeg meer tijd voor de toetsen.
De duim gebruikt de leerkracht om te vertellen waar je kind
erg goed in is.
Bv. Jij bent goed bezig voor…want…
Het laddertje wordt gebruikt wanneer we vinden dat je kind
nog kan groeien. Voor een bepaald vak of vakonderdeel.
De leerkracht legt hier uit hoe er zal gewerkt worden.
Bv. Dit gaat nog niet zo vlot, hier moeten we nog extra op
oefenen.
ANDERE SYMBOLEN
Dit symbool zegt dat je kind een test heeft gemaakt
(-> kennis= wat heb ik onthouden, wat weet ik).
Dit symbool wordt gebruikt bij ‘Oriëntatie op de wereld’ en
‘Rooms-katholieke godsdienst’.
Dit symbool zegt iets over de betrokkenheid, het actief
meedoen en het meedenken van je kind.
Dit symbool wordt gebruikt bij ‘Rooms-katholieke
godsdienst’.
Bv. Jij was met je hart en je hoofd bij de les.
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