Arnaud Test

Assessmentperiode 2

Klas 1ABB
Algemene competen es

2018 - 2019
Score

S ptheid
Discipline
Professionele houding
Inzet
Kwaliteitszorg

Toelich ng

11
0
0
0
7

Bovenstaande cijfers geven weer hoeveel keer een competen e nega ef beoordeeld is geweest.

legende
heel zwak

1

onvoldoende

2

voldoende

3

goed

4

zeer goed

5

Vakcompeten es

Score

Competen ecommentaar

Nederlands
Spreken
Lezen
Schrijven
Luisteren
Func onele taalbeheersing
Roadmap

3
3
3
2

Frans
Spreken
Lezen
Schrijven
Luisteren
Func onele taalbeheersing
Roadmap

4
3
5
1

Engels
Spreken
Lezen
Schrijven
Luisteren
Func onele taalbeheersing
Roadmap

5
3
4
5
3
Arnaud dient de roadmaps meestal s pt in, hij toont
een grote inzet.
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Arnaud Test

Assessmentperiode 2

Klas 1ABB
Vakcompeten es

2018 - 2019
Score

Competen ecommentaar

TE1: KMO administra e
Opstart KMO
Steun KMO
Ethisch ondernemen
Marke ng
Actua-seminaries-bedrijfsbezoeken
Roadmap

2
3
2
2

TE2: boekhouden
Ik kan iemand adviseren in de keuze tot
ondernemerschap
Ik kan een eenvoudig ﬁnancieel plan opmaken
Ik kan de juridische vormen vergelijken en de
startersvoorwaarden nagaan
Ik kan de BTW documenten opstellen
Ik kan een eenvoudige loonberekening uitvoeren
Ik kan de dagelijkse verrich ngen van een
boekhouding registreren
Ik kan de eindejaarsverrich ngen registreren
Ik kan een boekhouding analyseren
Ik kan een boekhoudpakket gebruiken
Ik kan de personen- en vennootschapsbelas ng
vergelijken
Ik kan een eenvoudige aangi e in de personen- en
vennootschapsbelas ng opstellen
Ik pas de ﬁscale regels in een boekhouding toe
Roadmap

3

2

2
Probeer de roadmaps steeds grondig te lezen . Probeer
op jd in te dienen

TE3: verzekeringen
Verzekeringscontacten
Sociaal statuut werknemers/zelfstandigen
Autoverzekering
Verkeersongeval/schadedossier
Brandverzekering
B.A. Privé leven
Rechtsbijstand
Varia
Roadmap

3
4

4

OK

Toegepaste informa ca
Rekenblad
Presenta es
Tekstverwerking
Roadmap

2

Ethiek
Ik kan het ethisch werken van een onderneming (vb.
mijn stagebedrijf) observeren en beoordelen
Ik gedraag me op een ethisch verantwoorde manier,
zowel op persoonlijk als op professioneel vlak (vb.
sociaal - milieubewust)
Roadmap

3
4

Je behaalde 15.5/20 voor de inhaaltest, 8/20 en 10/20
voor de roadmapopdrachten.
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Arnaud Test

Assessmentperiode 2

Klas 1ABB
Vakcompeten es

2018 - 2019
Score

Competen ecommentaar

Stage
Ik zie werk, neem ini a ef en neem zelfstandig
beslissingen
Ik spreek mensen aan of zoek een andere oplossing
om mijn plan tot een goed einde te brengen i.p.v.
een afwachtende houding aan te nemen
Ik doe extra inspanning om bij te leren
Ik werk mijn opdrachten zelfstandig en volledig af
Ik houd rekening met aanbevelingen, coaching,
kri ek
Ik kan opgelegde deadlines halen en kom mijn
afspraken na
Ik werk ordelijk, nauwkeurig en net
Ik houd vertrouwelijke informa e voor mezelf en
ben discreet en eerlijk
Ik kan mij vlot en duidelijk uitdrukken (NL-FR-ENG)
Ik ben steeds enthousiast, vriendelijk
Ik draag gepaste kledij
Ik werk eﬃciënt in team
Ik kan een boekhouding analyseren

4
4

4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3

Werkplekleren
Discipline
Professionele houding
Inzet en doorze ngsvermogen
Kwaliteitszorg en resultaatgerichtheid
Communica e
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Arnaud Test
Klas 1ABB

Assessmentperiode 2
2018 - 2019

Vakcommentaar
Frans

Engels
TE1: KMO administra e

TE2: boekhouden

TE3: verzekeringen
Ethiek
Stage

Arnaud is niet al jd s pt, probeert ac ef mee te werken in de les,
respecteert niet al jd de deadlines, werkt net en grondig en is heel
gedreven. Echter ontbreekt bij hem de basiskennis van het Frans. Dit
resulteert dan ook in heel zwakke resultaten.
Arnaud doet enorm zijn best. Hij toont een grote wilskracht. Doe zo
verder!
Je bent heel enthousiast en leergierig. Het is voor jou niet gemakkelijk
om te volgen, soms ben je ook nonchalant bij indienen van taken. Je
hebt al heel veel bijgeleerd maar het lukt je nog niet om de
theore sche zaken eigen te maken. Probeer alles goed bij te houden
en regelma g te studeren.
Je doet jouw best ! Nu nog een inspanning leveren om taken op jd in
te dienen. Probeer ook jdens het weekend de lessen te herhalen
zodat je steeds mee bent met de leerstof.
Kennis en vaardigheid zijn voldoende. A tude is zeer goed
We blijven genieten van je eeuwig op misme en engagement voor
deze rich ng.
Je basiskennis van boekhouden is gering, maar je wil bijleren en doet
daar inspanningen voor. Je doet je best om je opdrachten goed en
correct uit te voeren.
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