EVALUATIEKALENDER 2020-2021
Beste ouder(s) en leerlingen
Met deze evaluatiekalender willen we stilstaan bij de evolutie van elke leerling. Neem tijd om
samen met je kind zijn/haar groei te bespreken. Benader dit zeker positief. Op deze kalender
vindt u verschillende data voor allerlei verschillende evaluatiekansen.
Evaluatiemateriaal mee naar huis
Dit betekent dat werkboeken, schriften en groeiportfolio (met toetsen, (zelf-)evaluaties,…)
mee naar huis komen. Via dit materiaal zien we uw kind groeien of ontdekken we nog
groeikansen.
 vrijdag 25 september 2020
 vrijdag 23 oktober 2020
 vrijdag 20 november 2020
 vrijdag 15 januari 2021

 vrijdag 12 maart 2021
 vrijdag 7 mei 2021
 donderdag 17 juni 2021

Groeiverslagen
Drie keer per jaar krijgt uw kind een groeiverslag mee naar huis, waarin vele zaken
worden beoordeeld en besproken. Uw kind is zelf een belangrijke schakel in dit
verslag want het zal zichzelf ook evalueren.
 vrijdag 20 november 2020: groeiverslag 1
 vrijdag 12 maart 2021: groeiverslag 2
 donderdag 17 juni 2021: groeiverslag 3
Groeigesprekken
Tijd maken voor een goed gesprek met de kinderen is noodzakelijk. Dat vinden we
echt heel belangrijk. Er zijn veel gewone babbels natuurlijk, maar tijdens de
groeigesprekken maken we écht tijd om in gesprek te gaan, individueel met elk kind.
Zoals bij een oudercontact komt alles ter sprake.
 week van 9-13 november 2021: groeigesprek 1
 week van 1-5 maart 2021: groeigesprek 2
 week van 7-11 juni 2021: groeigesprek 3
Oudercontacten
Eens samen zitten om je kind op een positieve manier te bespreken, is belangrijk.
De oudercontacten worden (de week ervoor) voorafgegaan door een groeigesprek
met uw kind. Voor de planning hiervan krijgt u tijdig een briefje mee.
 maandag 26 – dinsdag 27 oktober 2020: oudercontact: 1e leerjaar
 week van 23-27 november 2020: oudercontact 2e – 6e leerjaar
 maandag 8 – dinsdag 9 februari 2021: oudercontact 1e leerjaar
 week van 15-19 maart 2021: oudercontact 2e – 6e leerjaar
 dinsdag 25 mei 2021: oudercontact 1e leerjaar
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