Herfstrapport

Leerling Test

Klas 6

schooljaar 2020-2021

Leefhouding
Jaarpunten

Beeld

Ik aanvaard de mening van anderen en werk samen om tot een oplossing te komen
Ik houd mij aan regels en afspraken omdat die nodig zijn voor een goeie klas- en
schoolwerking

Periodepunten

Beeld

Ik draag mijn steentje bij aan een goede klassfeer
Ik ga respectvol om met materiaal en mijn klas- en schoolomgeving
Regels en afspraken naleven lukt je niet altijd en elke dag. Een opmerking aanvaarden is niet makkelijk
voor jou. Je kan op jouw eigen manier ook wel heel begaan en bezorgd zijn voor je klasgenoten.Klassfeer
vind je dus ook belangrijk.Ik denk echter ook dat je hierin nog kan groeien. Wil je hier verder aan
meehelpen?

Leren leren
Jaarpunten

Beeld

Ik kan vlot (leerstof) onthouden (door herhaling – oefenen – instuderen)
Wat ik niet weet, zoek ik zelf op
Ik kan mijn taken en lessen opnemen in een haalbare weekplanning

Periodepunten

Beeld

Ik help de klas opruimen na een gezamenlijke activiteit
Op mijn werkplaats (bank, bureau thuis) ligt alleen wat ik nodig heb
Ik zorg zelf voor de spullen die ik moet meebrengen of herinner mijn ouders eraan
Op grote toetsmomenten laat je zien wat je kan en dat is heel wat. Je vergeet al wel eens een les te leren of
een taakje helemaal af te werken. Kijk zelf je agenda goed na.Je inzet is wat te wisselvallig in de klas.
Probeer meer tempo en werkijver aan de dag te leggen.Het duurt vaak even vooraleer je een opdracht
aanvat.

Mijn inzet volgens de meester/juf

Mijn inzet volgens mezelf
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Muzische ontwikkeling
Openstaan voor de kunst, verbeelding, creativiteit en het mooie in de wereld
Het uitwerken van je schets tot het
wagentje verliep zeer vlot bij jou. Je was
heel handig in het monteren en het bepalen
van de vorm.De afwerking deed je heel
doelgericht. Het resultaat vond ik heel fraai.

BEELD - Vroem vroem

Vaardigheden leren, oefenen en verbeteren om je beter uit te kunnen drukken in je
muzisch werk
Jullie konden de verschillende afgesproken
bewegingsstukjes mooi inpassen tot één
geheel.

DANS - De continentenmove

Logisch en wiskundig denken
Getallenkennis

7,2

Rekenvaardigheid

7,8

Meten & Metend Rekenen

6

Meetkunde

8

Inoefenen tijdens de lessen verloopt
moeizaam:werktempo eerder
traag.Concentratie bij de opdrachten is
wisselvallig.

Taalontwikkeling Nederlands
Luisteren

9,5

Spreken
Spelling

spreken: Je kan heel goed verwoorden.Je
vertelt expressief.
schrijven: Werk je tekstje beter uit.

8,8

Toegepast schrijven
Taalbeschouwing

8

Leesvaardigheid

plus

Begrijpend lezen

9

Taalontwikkeling Frans
Luisteren & spreken

10

Lezen & schrijven

7,7

Vergeet de kleine testjes niet.
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Oriëntatie op de wereld
Oriëntatie en kaartlezen

8,8

De heide

9,3

Je start verliep wat moeizaam en wisselvallig. Je laat op momenten wel zien wat je allemaal in
je mars hebt want je hebt zeker en vast voldoende talent.Op dit moment ben je wat vlug
tevreden en denk ik dat je nog kan groeien.
Prettige vakantie!
Handtekening ouder(s)
Opmerkingen:

