
 

Oss, november 2012. 

Betreft: het rapport van de Nicolaasschool. 

Voordat u het rapport bekijkt, is het goed om eerst de volgende uitleg te lezen. 

WANNEER EN HOE KOMT HET RAPPORT UIT? 

Het 10 minuten gesprek in november was voorheen vooral gericht op de sociaal-

emotionele ontwikkeling (de zogenaamde werkhouding- en gedragslijsten) van uw kind.  

Dit schooljaar krijgt uw kind daarnaast ook een rapport. Op die manier bent u eerder in 

het schooljaar op de hoogte van de leerontwikkelingen die uw kind doormaakt. 

 

Het kan zijn dat er bij vakken nog geen punt staat. Er zijn dan nog geen toetsmomenten 

geweest. 

De Cito-toetsen worden, zoals u gewend bent, afgenomen rond januari en rond juni. De 

uitslagen hiervan krijgt u mee met het rapport van maart en juni. 

DE SCHOOLMAP 

Ieder kind dat bij ons op school komt, geven wij een schoolmap mee. Hier kunnen de 

rapporten in en als u wilt alle belangrijke gegevens/herinneringen of de schoolfoto’s. Het 

doel van deze map is, dat u na 8 jaar Nicolaasschool een verzamelmap overhoudt; alles 

van de Nicolaasschool in één map. 

De rapporten gaan de vrijdag vóór de rapportavonden met de kinderen mee, zodat u 

alvast kunt bekijken hoe uw kind de afgelopen tijd gepresteerd heeft. 

De uitleg, die bij het rapport hoort, krijgt u tijdens het 10-minutengesprek. Daarom vinden 

wij het zo belangrijk dat iedereen komt! 

HOE ZIET HET RAPPORT ERUIT? 

Groep 1-2 

Om een goed beeld van uw kind te krijgen observeren de leerkrachten de kinderen 

tijdens verschillende activiteiten. Observaties worden geregistreerd in ons 

leerlingvolgsysteem. Ook maken de kleuters verschillende CITO-toetsen: Taal en 

Rekenen. Voor groep 2 is hiernaast ook nog het Screeningsinstrument Beginnende 

geletterdheid. Deze toets wordt afgenomen in oktober/november en maart/april. Het 

rapport kunt u zien als een samenvatting van observaties en toetsgegevens. Er staan 

drie hokjes naast elkaar. 

Een kruisje links betekent:   Voldoende / goed 

Een kruisje in het midden betekent:  Aandachtspunt, dit kan beter / nog in 

ontwikkeling 

Een kruisje rechts:    Dit behoeft extra zorg / niet goed 



Groep 3-4 

Deze groepen hebben een iets ander rapport: de waardering bestaat uit 4 onderdelen. 

De inzet Hier kunt u zien of uw kind zijn/haar best heeft gedaan voor dit onderdeel. 

Dit wordt ingevuld op de manier zoals de kruisjes van groep 1-2 maar dan 

in de verkeerslichtkleuren.        

 Ook bij ‘Sociaal emotioneel’ en ‘Werkhouding’ wordt er gekeken naar de 

inzet. 

Links, groen betekent: Voldoende / goed 

Midden, geel betekent:  Aandachtspunt, dit kan beter / nog in 

ontwikkeling 

Rechts, rood betekent: Dit behoeft extra zorg / niet goed 

 

De beoordeling Alle leerkrachten hebben dezelfde manier om tot een cijfer te komen. 

Meestal ontstaat het cijfer uit het gemiddelde van een aantal 

beoordelingen uit de afgelopen periode. Soms staat er O/V/G, dit 

betekent: Onvoldoende / Voldoende / Goed.                       

Bij ‘Sociaal emotioneel’ en ‘Werkhouding’ wordt er naast de inzet ook 

een beoordeling gegeven in de vorm van een groen/geel/rood bolletje. 

 

Groep 5-8 

Het invullen van dit rapport gaat op dezelfde manier als bij de groepen 3 en 4.  

Door de manier waarop dit rapport is samengesteld kunt u zien dat uw kind bijvoorbeeld 

een goede beoordeling voor zijn/haar inzet tijdens spelling kan hebben, terwijl het cijfer iets 

aan de lage kant kan zijn. 

Andersom is ook mogelijk: een 9 voor rekenvaardigheden maar voor de inzet daarbij een 

geel bolletje of zelfs rood. 

 

Mochten er vragen zijn, dan is de leerkracht van uw kind de eerste aanspreekpartner!  

We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Team Nicolaasschool 

 


