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1. Situering 

Veel scholen zijn volop bezig met het organiseren van de heropstart van de lessen. En er wordt ook al 
nagedacht over het evaluatiebeleid in coronatijden.  

De overheid heeft via het ‘draaiboek’ een aantal grote lijnen uitgezet. Daarnaast vangen de crisisspocs 
vanuit de scholengroepen heel veel vraag naar duidelijke GO!-standpunten op. 

Naast dit standpunt rond evaluatie bereiden we ondertussen ook een aanvulling van R-OK-wijs voor waar 
we dieper ingaan op de subrubriek ‘opvolgen’ van leerlingen. Daar komt extra informatie over feedback, 
evaluatie en rapportering. 

 

2. Kader 

De uitgangspunten van het overheidsdraaiboek zijn: 

1. De gezondheid en veiligheid van onderwijsprofessionals en leerlingen staan voorop.  

2. De scholen zijn de eerste regisseur voor het onderwijsproces en kunnen rekenen op de ondersteuning 
van pedagogische begeleiding en andere onderwijsactoren.  

3. 2019-2020 is voor niemand een verloren schooljaar.  

4. Na de herstart van de lessen op school wordt de onderwijstijd tot het einde van het schooljaar 
gemaximaliseerd.  

5. Er is garantie op een faire evaluatie voor alle leerlingen. 

Daarnaast zijn nog verschillende maatregelen en richtlijnen rond evaluatie meegegeven. De belangrijkste 
daarbij is: De gevalideerde toetsen in het lager onderwijs worden dit jaar uitzonderlijk optioneel.   

 

3. Standpunten 

3.1.  Formatieve evaluatie met focus  

 We zetten enkel in op formatieve evaluatie met het oog op het bijsturen van het leerproces van de 
leerlingen en het maximaal inzetten op de onderwijstijd. 

 Bij de formatieve evaluatie focussen we in L1-2 en L6 op de essentiële doelen wiskunde en taal (zie 
overzicht PBD-GO!). 

 De PBD-GO! levert daarvoor een quickscan aan om de realisatie van deze doelen in kaart te brengen. 
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 Voor het BuBaO wordt gefocust op de doelen die prioritair door de klassenraad werden vastgelegd  
in het individueel handelingsplan en gerelateerd zijn aan de prioritaire  zorg-, opvoedings- en 
onderwijsbehoeften. 

 

3.2. Beslissingen op het einde van het schooljaar 

 Een formele klassenraad is noodzakelijk 

 De klassenraad baseert zich op alle gegevens van het volledige schooljaar en kijkt breed (over alle 
leergebieden heen) naar kinderen om een eindbeslissing te nemen of advies te geven 

 Enkel voor leerlingen waar voor de coronacrisis al met de ouders gecommuniceerd was over 
zittenblijven of het niet behalen van het getuigschrift basisonderwijs komen in aanmerking voor 
zittenblijven of het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. 
 

3.3. Rapportering 

 Het rapport wordt creatief aangepast aan de omstandigheden. 

 Daarbij besteden we ook aandacht aan de periode van preteaching. 
 

3.4. Gevalideerde toetsen 

 Er worden geen gevalideerde toetsen (OVSG-toetsen of paralleltoetsen) afgenomen. 
 
Onderbouwing voor dit advies: 

 Maximale onderwijstijd staat voorop 

 De formatieve evaluaties bieden voldoende houvast 

 De laatste schooldagen in de basisschool willen we liever inzetten voor het welbevinden van de 
leerlingen, het socio-emotionele aspect van dit bijzondere jaar en het keuzeproces in het kader van 
onderwijsloopbaan. Op die manier kunnen schoolteams en leerlingen de basisschool goed afsluiten. 

 De representativiteit van de resultaten van de toetsen en de benchmarks zullen dit jaar minder zijn 
dan normaal en daardoor ook minder relevant in het kader van de opvolging van de resultaten over 
de jaren heen. 

 We vinden het niet opportuun om de toetsen louter in te zetten om het effect van de coronasituatie 
in te schatten, daar hoeven we geen leertijd van kinderen voor te benutten 

 De verschillen tussen kinderen zullen dit schooljaar misschien groter zijn dan normaal, dat zal zich 
dan ook weerspiegelen in de resultaten van de toetsen. Het is niet opportuun om kinderen die 
minder kansen kregen te confronteren met de resultaten van gevalideerde toetsen. 

 Organisatorisch vergt het afnemen van de toetsen veel van scholen, dat zal met de 
coronamaatregelen rond veiligheid en social distancing alleen maar moeilijker worden en extra tijd 
vergen. 
 


