
  
 

  Machelen, 15 mei 2020 

                                            

Beste ouders  
 

  

Voordat de scholen moesten sluiten wegens de coronacrisis, waren er al redelijk wat toetsen voor 

het lenterapport. Hoewel we niet alle leerstof hebben kunnen afwerken, vinden we het toch 

belangrijk om de vorderingen van uw kind tot en met 13 maart 2020  te delen. Feedback over sterke 

en knelpunten kan erg nuttig zijn bij het oefenen van nieuwe leerstof, thuis of in de klas.  
 

Opgelet, dit lenterapport is dus niet volledig. Er staan enkel punten in van toetsen die werden 

afgenomen tussen 20 januari en 13 maart 2020. Van een aantal leerdomeinen ontbreken er nog 

evaluaties doordat de rapportperiode niet was afgewerkt. De taken die uw kind thuis heeft 

gemaakt, tellen niet mee voor evaluatie op het lenterapport (zoals afgesproken).  

 

Overgang naar volgend schooljaar?  
 

Volgend schooljaar zullen we voldoende tijd inbouwen voor de leerlingen om achterstanden in te 

halen. Voor sommige kinderen zal dit echter niet volstaan en kan het aangewezen zijn dat ze hun 

leerjaar opnieuw doen. Voor deze beslissing zal de klassenraad van het 3de, 4de en 5de leerjaar zich 

baseren op de resultaten van september tot maart.  
 

Voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar starten de lessen weer op en zullen er nog verschillende kleine 

toetsjes worden afgenomen naargelang de leerstof vordert. De resultaten van deze toetsjes dienen 

vooral om leerlingen doelgericht te kunnen remediëren. Maar ze kunnen er eventueel ook voor 

zorgen dat kinderen met zwakke resultaten in de periode september-maart nog heel wat kunnen 

goedmaken met hun zomerrapport. Omgekeerd is het niet zo dat een kind kan afgerekend worden 

op zwakke resultaten in deze laatste periode, wanneer het voordien een voldoende behaalde.  

Dit geldt ook voor het uitreiken van de getuigschriften van de leerlingen in het 6de leerjaar.  

 

Afhalen?  
 

Kinderen van L2 en L6 krijgen hun lenterapport in de klas van hun meester of juf. De andere 

leerlingen van L3, L4 en L5 kunnen spijtig genoeg nog niet naar de klas komen. Deze rapporten 

mogen op school afgehaald worden door de ouders.  
 

Vanwege het specifieke leerpad in een 1ste leerjaar  bleek het niet zinvol om voor deze leerlingen 

een lenterapport op te maken, maar de leerkrachten zijn wél bereikbaar voor oudercontacten.    

 

Oudercontact? 
 

Normaal zouden we een oudercontact op school organiseren om de resultaten van het 

lenterapport met u te bespreken. In de huidige omstandigheden is het echter niet toegelaten  

om ouders uit te nodigen en moeten we fysiek contact tot een minimum  beperken.  
 

Het is echter wel mogelijk om van op afstand de resultaten te bespreken en vragen te stellen aan 

de leerkracht. Contact opnemen en een afspraak vastleggen kan via de kanalen waarlangs u de 

voorbije weken al contact had met de leerkracht (zie deze brief in het rapport van uw kind).  


