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1: Je hebt voor elke les je gerief bij je en je legt het op de bank.
2: Je verzorgt je (zit)houding en taal.
3: Je steekt je vinger op als je iets wil vragen of zeggen.

vakken opmerkingen

Aardrijkskunde ZG ZG ZG
Geschiedenis ZG ZG ZG
Godsdienst G G G
Lichamelijke opvoeding ZG ZG ZG Prima gewerkt!

Muzikale opvoeding G ZG ZG Prima gewerkt, Caro! Je bent een aangename leerling!

Plastische opvoeding ZG ZG ZG
Technologische opvoeding ZG ZG ZG
Nederlands ZG ZG ZG Mooi zo, Caro!

Frans G V G Je bent een enthousiaste werker, maar... Een verzorgde houding en het 'netjes op je stoel' zitten, wat is dat moeilijk! De laatste weken 
merk ik dat je wel werkt aan dit aandachtspunt. De andere punten zijn in orde.

Handel ZG ZG ZG Caro, jij bent een flinke leerling!

Biologie G ZG ZG Jij werkt goed mee in de klas.

Wiskunde V G ZG Prima gewerkt, Caro! Je hebt een goed wiskundig inzicht. Probeer nauwkeurig te studeren en niet te snel te zijn, je maakt op deze manier 
onnodige foutjes. Zorg je ervoor dat je altijd alles bij je hebt en dat je oefeningen gemaakt hebt?

Beoordeling:
ZG = zeer goed: Dit is prima. V = voldoende: Je voldoet net aan de eisen. Toch verwachten we van jou een grotere inspanning.
G = goed: Meestal houd je je aan de afspraak. Af en toe ben je niet in orde. O = onvoldoende: Je besteedt bijna nooit aandacht aan de attitude.

 handtekening titularis  handtekening ouder Dit vind ik zelf van mijn rapport: Dit vinden mijn ouders van mijn rapport:
dit had ik verwacht dit had ik verwacht
dit had ik NIET verwacht dit had ik NIET verwacht
ik heb echt mijn best gedaan ik ben ervan overtuigd dat mijn kind zijn/haar best doet
eigenlijk kan ik beter eigenlijk denk ik dat mijn kind beter kan


