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Nederlands: Mondelinge vaardigheden

Luistervaardigheden

Ik kan figuurlijk taalgebruik herkennen.

Ik kan een luisterfragment begrijpen.

Ik ken het verschil tussen een feit en een mening.

Nederlands: Schriftelijke vaardigheden

LEZEN

Ik kan sleutelwoorden in een tekst terugvinden en een
tekst samenvatten met behulp van de 5 W-vragen en
de H-vraag.

Ik kan een mop herkennen en de kenmerken afleiden.

Ik kan afleiden wat een mop grappig maakt. Je maakte deze opdracht niet op je toets.

SCHRIJVEN

Ik kan de werkwoorden in de tegenwoordige tijd juist
schrijven.

Je vergeet te vaak om bij de -t te schrijven bij
de vorm stam+t. Gebruik je stappenplan.,
Vergeet geen -t aan de stam toe te voegen
als dit moet.

Ik kan onthoudwoorden juist schrijven.

Ik kan leenwoorden uit het Engels of Frans correct
schrijven.
Ik kan weetwoorden met uitgesproken oo als au of eau
schrijven.

Ik kan woorden op -teit en -heid juist schrijven.

Ik kan woorden schrijven op -ium en -eum.

Ik kan woorden schrijven met het achtervoegsel
-isch(e).

Ik kan de apostrof, het trema en het koppelteken
correct gebruiken en schrijven.

Je kan de apostrof al gebruiken om
meervouden te vormen. Herhaal wel nog eens
hoe je de apostrof gebruikt om woorden af te
korten, zoals bijvoorbeeld bij 's morgens of
m'n.

Ik kan de vrije klinker ie als i schrijven.

Ik kan woorden op -tie correct schrijven.

ik kan het onderwerp en de persoonsvorm in een zin
aanduiden.

Let bij het aanduiden van het onderwerp wel
op dat je het hele onderwerp onderlijnt.

Ik kan met behulp van het gepaste vraagwoord andere
zinsdelen in een zin aanduiden.



Je haalt mooie punten voor Nederlands Ofelia! Ik merk een mooie vooruitgang sinds de start van het schooljaar.
Het schrijven van werkwoorden is wel nog moeilijk. Je weet nog niet wanneer je de -t aan de stam moet
toevoegen of wanneer niet. Gebruik het stappenplan om je bank.
Aan je woordenschat kan je wel nog werken, die is eerder beperkt. Je kan jezelf soms moeilijk uitdrukken en dat
lijkt me frustrerend. Probeer woorden die je niet kent op te zoeken en te onthouden.
Je leest tijdens het kwartierlezen zeker geen eenvoudige boeken. Je bent hierdoor veel aan het bijleren en dat
zie je in deze punten!
Blijf deze vooruitgang volhouden.

Frans: Mondelinge vaardigheden

Frans: Schriftelijke vaardigheden

Schrijven

Ik ken de betekenis van woorden/woordcombinaties.

Ik kan het zelfstandig naamwoord aanpassen aan de
context.

Ik kan de voornaamwoorden juist gebruiken.

Ik kan een zin/tekst juist overschrijven.

Je bent tijdens de lessen soms nog onzeker over je Frans. Dat is niet nodig als je kijkt naar deze punten! Je hebt
de leerstof goed begrepen. Zeker bij de spreektoetsen wil ik een Ofelia zien die trots laat horen wat ze kan. Door
stil te praten is je uitspraak onduidelijk en laat je punten liggen.

Wiskunde

Getallen

Ik kan breuken als kommagetal noteren

Ik kan kommagetallen omzetten in een breuk

Ik kan kommagetallen op een getallenlijn plaatsen

Ik kan tellen met sprongen

Bewerkingen

Ik kan optellen en aftrekken met kommagetallen

Ik kan vermenigvuldig en delen met kommagetallen

Vermenigvuldigen lukt al aardig. Bij het delen
maak je nog te veel fouten. Je kan altijd een
nul achter de komma toevoegen om beter te
kunnen rekenen.

Ik kan vraagstukken met kommagetallen oplossen

Ik kan handig rekenen met kommagetallen
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Meten

Ik kan de maateenheden omzetten

Ik kan meetresultaten uitdrukken in een passende
maateenheid

Ik kan de omtrek en de oppervlakte aanduiden

Ik kan de hoogte in vlakke figuren tekenen

Ik kan de omtrek van een veelhoek berekenen

Ik kan de oppervlakte berekenen van de gekende
vlakke figuren

Proficiat met deze punten Ofelia!
Je hebt voor wiskunde hard gewerkt. De leerstof van de kommagetallen was voor jou niet eenvoudig bij het
begin van de lessen. Toch bleef je doorzetten en dat toon je uiteindelijk op je toets. Alleen het delen met
kommagetallen heb je niet helemaal begrepen. Bekijk dit nog een keer want we gaan hier later dit schooljaar
nog meer over leren.

Wereldoriëntatie

Wetenschap en Techniek

ik kan de belangrijkste delen van planten aanduiden,
benoemen en de functie ervan uitleggen
ik kan eenvoudige determinatietabellen van planten en
zwammen hanteren en interpreteren
Ik kan een houding van zorg en respect voor de natuur
illustreren.

Mens en Maatschappij

Ik weet in welke gemeente of stad en provincie ik woon
en tot welk gewest en gemeenschap mijn stad of
gemeente behoort.
Ik kan de provincies, de provinciehoofdplaatsen en
enkele andere belangrijke geografische elementen
situeren op de kaart van België.

Je hebt duidelijk goed gestudeerd voor de toetsen van w.o. Probeer ook in de klas wat meer betrokken te zijn
tijdens de lessen. Je weet vaak verrassend veel over deze onderwerpen. Deel je kennis met je klasgenoten.

Muzische Vorming

BEELD

Ik kan vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een
plaats geven in een compositie

Uitstap 'Kunst op pad'.
Je hebt hard gewerkt aan je affiche. Je toont
doorzettingsvermogen bij het creëren.

DRAMA

Ik kan een verhaal opbouwen als begin – midden –
einde

Het idee van je stop-motion filmpje is goed.
Je kwam met een goed idee en dat was
degelijk uitgewerkt.

Levensbeschouwelijke Vakken

Lichamelijke opvoeding
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Attitudes

Media

Ik herken ongewenste informatie en kan hiermee
omgaan

Ik kan veilig deelnemen aan sociale netwerken

Punten na lessen rond Interland (Veilig op het internet).
Je was tijdens deze lessen enthousiast. Dat is een Ofelia die ik vaker wil zien!

Sociale Vaardigheden

Ik kan een complimentje aanvaarden

Ik kan een conflict op een geweldloze manier oplossen
Je hebt weinig conflicten in de klas! Je gaat
goed met je klasgenoten op.

Ik reflecteer over het gedrag van mezelf en dat van
anderen

Ik sta open voor kritiek

Het is fijn om je in de klas te hebben Ofelia! Je moet wel proberen jezelf wat meer op de voorgrond te plaatsen.
Zoek zelf de andere leerlingen van de klas op tijdens een vrij moment. Ze willen jou ook beter leren kennen!

Leren Leren

Ik kan de gekozen oplossingswijze verwoorden

Je hebt het soms lastig om je goed in het
Nederlands uit te drukken. Als je moet
verwoorden hoe je bijvoorbeeld je oefening
van wiskunde hebt opgelost kost het je heel
wat tijd om dit onder woorden te brengen.

Ik kan nadenken of mijn oplossing realistisch is en
aanpassen indien nodig

Ik kan voorbeelden geven van hoe ik zelfstandig werk
Je bent sterk gegroeid in het zelfstandig
werken. Je werkt door als je iets niet begrijpt
om later je vraag te stellen!
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Algemene commentaar

Je mag trots zijn op je rapport Ofelia!
Je werkt hard voor deze resultaten, zowel in de klas als thuis.
Voor Nederlands zijn er wel nog wat verbeterkansen door je woordenschat uit te breiden. Zeker voor luister- en
leestoetsen gaat je dat vooruit helpen.

Geniet van je vakantie! Je hebt die extra week verdiend!

Evaluatie

Wat vind ik van mijn rapport?

Waaraan ga ik werken?

Wat vinden mijn ouders van mijn rapport?

Handtekening directeur                    Handtekening klastitularis                        Handtekening ouders     
   
Wendy Gautier Frederik Steyvers
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Nederlands: Mondelinge vaardigheden

Luistervaardigheden

Ik kan figuurlijk taalgebruik herkennen.

Ik kan een luisterfragment begrijpen.

Ik ken het verschil tussen een feit en een mening.

Nederlands: Schriftelijke vaardigheden

LEZEN

Ik kan sleutelwoorden in een tekst terugvinden en een
tekst samenvatten met behulp van de 5 W-vragen en
de H-vraag.

Lees je opdracht grondig. Je schrijft goede
vragen maar ze voldoen niet helemaal aan de
opdracht.

Ik kan een mop herkennen en de kenmerken afleiden.

Ik kan afleiden wat een mop grappig maakt.

SCHRIJVEN

Ik kan de werkwoorden in de tegenwoordige tijd juist
schrijven.

Vergeet geen -t aan de stam toe te voegen
als dit moet.

Ik kan onthoudwoorden juist schrijven.
Woorden zoals 'wr-' moet je uit je hoofd leren.
Oefen hier voldoende op.

Ik kan leenwoorden uit het Engels of Frans correct
schrijven.

Let op het accent bij woorden als café,
defilé...

Ik kan weetwoorden met uitgesproken oo als au of eau
schrijven.

Ik kan woorden op -teit en -heid juist schrijven.

Ik kan woorden schrijven op -ium en -eum.

Ik kan woorden schrijven met het achtervoegsel
-isch(e).

We leerden in de les dat we zelfstandige
naamwoorden die eindigen op [is] zoals
romantisch, schrijven als -isch. Je doet dit
niet op je toets.

Ik kan de apostrof, het trema en het koppelteken
correct gebruiken en schrijven.

De apostrof gebruiken bij het schrijven van
afkortingen kan je onvoldoende. Het schrijven
van meervouden met een apostrof kan je wel!

Ik kan de vrije klinker ie als i schrijven.

Ik kan woorden op -tie correct schrijven.

ik kan het onderwerp en de persoonsvorm in een zin
aanduiden.

Je vergeet een groot deel van de oefening in
te vullen omdat je te snel werkt!

Ik kan met behulp van het gepaste vraagwoord andere
zinsdelen in een zin aanduiden.



Ayoub, Nederlands is niet je favoriete vak en dat begin je wel te zien in jouw punten. Je haalt mindere punten
op de onderdelen waarvoor je thuis moet studeren. Probeer in de klas en thuis ook tijd te maken voor
Nederlands.
Je haalde enkele punten op met je tweede dictee en de herhalingstoets van spelling.
Verlies Nederlands niet uit het oog en blijf je hiervoor inzetten.

Frans: Mondelinge vaardigheden

Frans: Schriftelijke vaardigheden

Schrijven

Ik ken de betekenis van woorden/woordcombinaties.

Ik kan het zelfstandig naamwoord aanpassen aan de
context.

Ik kan de voornaamwoorden juist gebruiken.

Ik kan een zin/tekst juist overschrijven.

Je bent heel vlot in het Frans en ook het schrijven lukt je goed! Tijdens de les ben je vaak zo enthousiast dat je
de antwoorden door de klas roept. Geef andere die minder goed Frans spreken dan jij ook de kans om te
antwoorden.

Wiskunde

Getallen

Ik kan breuken als kommagetal noteren

Ik kan kommagetallen omzetten in een breuk

Ik kan kommagetallen op een getallenlijn plaatsen

Ik kan tellen met sprongen

Bewerkingen

Ik kan optellen en aftrekken met kommagetallen

Ik kan vermenigvuldig en delen met kommagetallen

Ik kan vraagstukken met kommagetallen oplossen

Ik kan handig rekenen met kommagetallen
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Meten

Ik kan de maateenheden omzetten

Ik kan meetresultaten uitdrukken in een passende
maateenheid

Ik kan de omtrek en de oppervlakte aanduiden

Ik kan de hoogte in vlakke figuren tekenen

Ik kan de omtrek van een veelhoek berekenen

Ik kan de oppervlakte berekenen van de gekende
vlakke figuren

Wat een schitterende resultaten voor wiskunde! In de klas begrijp je de leerstof al vaak voor ik de kans kreeg
om alles volledig uit te leggen. Je hebt hier talent voor.

Wereldoriëntatie

Wetenschap en Techniek

ik kan de belangrijkste delen van planten aanduiden,
benoemen en de functie ervan uitleggen
ik kan eenvoudige determinatietabellen van planten en
zwammen hanteren en interpreteren
Ik kan een houding van zorg en respect voor de natuur
illustreren.

Mens en Maatschappij

Ik weet in welke gemeente of stad en provincie ik woon
en tot welk gewest en gemeenschap mijn stad of
gemeente behoort.
Ik kan de provincies, de provinciehoofdplaatsen en
enkele andere belangrijke geografische elementen
situeren op de kaart van België.

Ook voor w.o. zijn dit schitterende punten! Je studeert grondig en hebt alles begrepen. Je weet veel over de
wereld rondom jou! Je hebt een brede interesse en je bent nieuwsgierig. Verlies die houding nooit!

Muzische Vorming

BEELD

Ik kan vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een
plaats geven in een compositie

Uitstap 'Kunst op pad'.
Je deed echt je best om een mooie affiche
vorm te geven. Je was bewust bezig met de
opdracht. Fijn om te zien.

DRAMA

Ik kan een verhaal opbouwen als begin – midden –
einde

Het idee van je stop-motion filmpje is goed.
Je kwam met een goed idee en dat was
degelijk uitgewerkt.

Levensbeschouwelijke Vakken

Lichamelijke opvoeding
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Attitudes

Media

Ik herken ongewenste informatie en kan hiermee
omgaan

Ik kan veilig deelnemen aan sociale netwerken

Punten na lessen rond Interland (Veilig op het internet).
Tijdens deze lessen toonde je een hoge betrokkenheid. Je haalde regelmatig een topscore in de quiz op het
einde van de les.

Sociale Vaardigheden

Ik kan een complimentje aanvaarden

Ik kan een conflict op een geweldloze manier oplossen

Ik reflecteer over het gedrag van mezelf en dat van
anderen

Ik sta open voor kritiek

Je hebt een goede houding naar je klasgenoten! Je bent steeds beleefd en geduldig!
De laatste weken ben je wel wat veel aan het praten tijdens de les. Je zit vaak te prullen tijdens de instructies.
Jij begrijpt de leerstof vaak snel maar je leidt ook andere af die wel meer nood hebben aan de uitleg in de klas.
Probeer hier op te letten!

Leren Leren

Ik kan de gekozen oplossingswijze verwoorden
Je kan altijd op een duidelijke manier
uitleggen hoe je hebt gewerkt. Dit helpt ook
je klasgenoten vooruit!

Ik kan nadenken of mijn oplossing realistisch is en
aanpassen indien nodig

Je bent kritisch voor je antwoorden tijdens de
lessen wiskunde. Probeer dezelfde houding te
zoeken bij de andere lessen.

Ik kan voorbeelden geven van hoe ik zelfstandig werk
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Algemene commentaar

Ayoub, wees maar trots op dit rapport. Je hebt goed gewerkt en dat is fijn om te zien in de klas. Probeer
volgende periode met iets meer aandacht voor Nederlands te werken zodat ook die laatste rode gezichtjes
verdwijnen.
Als ik je wel 1 tip mag meegeven is het dan je bij het maken van je toetsen met wat meer aandacht moet
werken: je gooit vaak punten weg door te snel en nonchalant te werken.
Probeer in de klas de andere leerlingen niet te storen door je gebabbel of geprul.

Evaluatie

Wat vind ik van mijn rapport?

Waaraan ga ik werken?

Wat vinden mijn ouders van mijn rapport?

Handtekening directeur                    Handtekening klastitularis                        Handtekening ouders     
   
Wendy Gautier Frederik Steyvers
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Nederlands: Mondelinge vaardigheden

Luistervaardigheden

Ik kan figuurlijk taalgebruik herkennen.

Ik kan een luisterfragment begrijpen.

Ik ken het verschil tussen een feit en een mening.

Nederlands: Schriftelijke vaardigheden

LEZEN

Ik kan sleutelwoorden in een tekst terugvinden en een
tekst samenvatten met behulp van de 5 W-vragen en
de H-vraag.

Je vulde deze vraag niet in. Geef niet te snel
op!

Ik kan een mop herkennen en de kenmerken afleiden.

Ik kan afleiden wat een mop grappig maakt.



SCHRIJVEN

Ik kan de werkwoorden in de tegenwoordige tijd juist
schrijven.

Je vergeet te vaak om bij de -t te schrijven bij
de vorm stam+t., Vergeet geen -t aan de
stam toe te voegen als dit moet.

Ik kan onthoudwoorden juist schrijven.
Woorden zoals 'wr-' moet je uit je hoofd leren.
Oefen hier voldoende op!

Ik kan leenwoorden uit het Engels of Frans correct
schrijven.

Je vergeet regelmatig het accent op woorden
als café, logé...

Ik kan weetwoorden met uitgesproken oo als au of eau
schrijven.

Ik kan woorden op -teit en -heid juist schrijven.

Ik kan woorden schrijven op -ium en -eum. Woorden als museum, trapezium...

Ik kan woorden schrijven met het achtervoegsel
-isch(e).

We leerden in de les dat we zelfstandige
naamwoorden die eindigen op [is] zoals
romantisch, schrijven als -isch. Je doet dit
nietop je toets.

Ik kan de apostrof, het trema en het koppelteken
correct gebruiken en schrijven.

Ik kan de vrije klinker ie als i schrijven.

Ik kan woorden op -tie correct schrijven.

Bij woorden zoals fantasie hoor je [zie]. Je
schrijft ze met -sie
Bij woorden zoals politie hoor je [sie]. Je
schrijft dan -tie.

Dit is een regel die je moet studeren! Je kan
dit onvoldoende.

ik kan het onderwerp en de persoonsvorm in een zin
aanduiden.

Duid steeds het volledige onderwerp aan.

Ik kan met behulp van het gepaste vraagwoord andere
zinsdelen in een zin aanduiden.

Je woordenschat in het Nederlands is
onvoldoende. Je moet de betekenis van alle
woorden kennen om het juiste vraagwoord te
vinden.

Nasser, je punten voor Nederlands zijn niet goed...
Je moet echt meer inzetten op dit onderdeel. Je motivatie is laag, zowel in de klas als thuis. Je werkboek van
spelling was niet volledig ingevuld voor je toets, ondanks verschillende opmerkingen. Als je werkboek niet
volledig is, kan je jezelf onmogelijk goed voorbereiden op de toetsen. Dit moet beter op je volgende rapport.

Lees de opmerkingen achter de punten grondig en ga hiermee aan de slag.

Frans: Mondelinge vaardigheden

Frans: Schriftelijke vaardigheden

Schrijven

Ik ken de betekenis van woorden/woordcombinaties.

Ik kan het zelfstandig naamwoord aanpassen aan de
context.

Ik kan de voornaamwoorden juist gebruiken.

Ik kan een zin/tekst juist overschrijven.

Het Frans ligt je beter dan het Nederlands. Je kan jezelf beter uitdrukken in het Frans.
Je scoort goed op de toetsen en ook mondeling sta je sterk. Proficiat!
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Wiskunde

Getallen

Ik kan breuken als kommagetal noteren

Ik kan kommagetallen omzetten in een breuk

Ik kan kommagetallen op een getallenlijn plaatsen

Ik kan tellen met sprongen

Bewerkingen

Ik kan optellen en aftrekken met kommagetallen Je vulde je toets niet volledig in.

Ik kan vermenigvuldig en delen met kommagetallen Je vulde je toets niet volledig in.

Ik kan vraagstukken met kommagetallen oplossen Je vulde je toets niet volledig in.

Ik kan handig rekenen met kommagetallen Je vulde je toets niet volledig in.

Meten

Ik kan de maateenheden omzetten

Ik kan meetresultaten uitdrukken in een passende
maateenheid

Ik kan de omtrek en de oppervlakte aanduiden

Ik kan de hoogte in vlakke figuren tekenen

Ik kan de omtrek van een veelhoek berekenen

Ik kan de oppervlakte berekenen van de gekende
vlakke figuren

Alles rond meten heb je onder de knie.
Bij het rekenen met kommagetallen liep het mis. In de les was je niet aandachtig en hierdoor was je boek niet
volledig ingevuld. Tijdens instructies vond je het niet de moeite om te luisteren. Hierdoor bleek je toets te
moeilijk en koos je ervoor om niet alles in te vullen. Heel jammer!

Wereldoriëntatie

Wetenschap en Techniek

ik kan de belangrijkste delen van planten aanduiden,
benoemen en de functie ervan uitleggen
ik kan eenvoudige determinatietabellen van planten en
zwammen hanteren en interpreteren
Ik kan een houding van zorg en respect voor de natuur
illustreren.

Mens en Maatschappij

Ik weet in welke gemeente of stad en provincie ik woon
en tot welk gewest en gemeenschap mijn stad of
gemeente behoort.
Ik kan de provincies, de provinciehoofdplaatsen en
enkele andere belangrijke geografische elementen
situeren op de kaart van België.
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Voor je toets van de provincies verdien je een dikke pluim! Je had je grondig voorbereid en vulde je toets bijna
foutloos in.
De toets van het bos was heel wat minder. De delen van een plant aanduiden en het gebruik van de
determinatietabel zijn dingen die je moet studeren en oefenen, dat kan je niet alleen van in de les op te letten.

Muzische Vorming

BEELD

Ik kan vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een
plaats geven in een compositie

Uitstap 'Kunst op pad'.
Je was onvoldoende bezig met het creëren
van je affiche. De opdracht om 'gestapeld' in
je eindproduct weer te geven was niet
helemaal geslaagd.

DRAMA

Ik kan een verhaal opbouwen als begin – midden –
einde

Het idee van je stop-motion filmpje is goed.
Je kwam met een goed idee en dat was
degelijk uitgewerkt.

Levensbeschouwelijke Vakken

Lichamelijke opvoeding

Attitudes

Media

Ik herken ongewenste informatie en kan hiermee
omgaan

Ik kan veilig deelnemen aan sociale netwerken

Punten na lessen rond Interland (Veilig op het internet).
Deze lessen werkte je actief en betrokken mee!

Sociale Vaardigheden

Ik kan een complimentje aanvaarden

Ik kan een conflict op een geweldloze manier oplossen
Je reageert regelmatig impulsief. Probeer je
impulsen te beheersen. Boos worden op
leerkrachten kan niet.

Ik reflecteer over het gedrag van mezelf en dat van
anderen

Probeer soms ook na te denken over jouw
gedrag en niet altijd te kijken naar de
anderen. Begin je uitleg niet met "Maar hij..."
maar kijk ook eens in eigen boezem.

Ik sta open voor kritiek

Je bent het niet altijd eens met de
opmerkingen die je krijgt van de leerkrachten.
Probeer toch te luisteren zonder boos te
worden.
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De laatste weken voor de vakantie had je het moeilijk om je in de klas en op de speelplaats aan de regels te
houden. Zoek voor jezelf een manier om je energie kwijt te raken zodat het in de klas wat rustiger kan. Zo zal je
ook minder aanvaringen hebben met je klasgenoten.

Leren Leren

Ik kan de gekozen oplossingswijze verwoorden

Je hebt het soms lastig om je goed in het
Nederlands uit te drukken. Als je moet
verwoorden hoe je bijvoorbeeld je oefening
van wiskunde hebt opgelost kost het je heel
wat tijd om dit onder woorden te brengen.

Ik kan nadenken of mijn oplossing realistisch is en
aanpassen indien nodig

Je kijkt je werkboek en toetsen onvoldoende
na. Je schrijft soms antwoorden neer die niet
kunnen. Wees kritisch voor jezelf.

Ik kan voorbeelden geven van hoe ik zelfstandig werk
Je kan zelfstandig werken maar bent heel snel
afgeleid. Je eigen werk raakt niet af en je leidt
ook andere af.
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Algemene commentaar

Nasser, je hebt een heel wisselvallig rapport behaald deze periode. Er zijn onderdelen waar je oprecht trots mag
zijn op je punten maar dat is niet voor alles zo. Je punten voor Nederlands zijn onvoldoende. Voor w.o., een
deel van wiskunde, je sociale vaardigheden en leren leren moet je na de vakantie echt beter presteren.
Je gedrag in de klas heeft echt effect op je leerprestatie. Door altijd te babbelen en te prullen hoor je belangrijke
delen van de les niet. Tijdens het hoekenwerk moet je beter geconcentreerd aan de slag. Je stoort niet alleen
jezelf maar ook de anderen.
Probeer minder opstandig te reageren in de klas. Als er iets gevraagd wordt reageer je niet altijd met 'wat?' of
'waarom?'. Blijf beleefd en doe van de eerste keer wat er jou gevraagd wordt.

Je hebt de capaciteiten om beter te doen. Begin met nieuwe moed aan het volgende deel van het schooljaar en
dat kan dit veel beter!

Evaluatie

Wat vind ik van mijn rapport?

Waaraan ga ik werken?

Wat vinden mijn ouders van mijn rapport?

Handtekening directeur                    Handtekening klastitularis                        Handtekening ouders     
   
Wendy Gautier Frederik Steyvers
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5YLA

2021 - 2022

Safae Bounja

Winterrapport

BSGO  De Mozaïek
Van Ysendyckstraat 24 – 32
1030 Schaarbeek

1

Nederlands: Mondelinge vaardigheden

Luistervaardigheden

Ik kan figuurlijk taalgebruik herkennen.

Ik kan een luisterfragment begrijpen.

Ik ken het verschil tussen een feit en een mening.

Nederlands: Schriftelijke vaardigheden

LEZEN

Ik kan sleutelwoorden in een tekst terugvinden en een
tekst samenvatten met behulp van de 5 W-vragen en
de H-vraag.

Kies zorgvuldig het juiste vraagwoord dat past
bij het antwoord.

Ik kan een mop herkennen en de kenmerken afleiden.

Ik kan afleiden wat een mop grappig maakt.

SCHRIJVEN

Ik kan de werkwoorden in de tegenwoordige tijd juist
schrijven.

Ik kan onthoudwoorden juist schrijven.

Ik kan leenwoorden uit het Engels of Frans correct
schrijven.

Let op het accent bij woorden als café, paté...

Ik kan weetwoorden met uitgesproken oo als au of eau
schrijven.

Ik kan woorden op -teit en -heid juist schrijven.

Ik kan woorden schrijven op -ium en -eum.

Ik kan woorden schrijven met het achtervoegsel
-isch(e).

Let op het verschil tussen zelfstandige
naamwoorden (-is, zoals tennis) en
bijvoeglijke naamwoorden (-isch(e) zoals
tropisch, medisch...)

Ik kan de apostrof, het trema en het koppelteken
correct gebruiken en schrijven.

Ik kan de vrije klinker ie als i schrijven.

Ik kan woorden op -tie correct schrijven.

ik kan het onderwerp en de persoonsvorm in een zin
aanduiden.
Ik kan met behulp van het gepaste vraagwoord andere
zinsdelen in een zin aanduiden.

Wat een mooie punten Safae! Je controleert goed je antwoorden en werkt zorgvuldig.



Frans: Mondelinge vaardigheden

Frans: Schriftelijke vaardigheden

Schrijven

Ik ken de betekenis van woorden/woordcombinaties.

Ik kan het zelfstandig naamwoord aanpassen aan de
context.

Ik kan de voornaamwoorden juist gebruiken.

Ik kan een zin/tekst juist overschrijven.

Voor Frans haal je ook heel mooie resultaten! Je kent al heel veel woordenschat en ook de grammatica regels
studeer je goed. Doe zo verder!

Wiskunde

Getallen

Ik kan breuken als kommagetal noteren

Ik kan kommagetallen omzetten in een breuk

Ik kan kommagetallen op een getallenlijn plaatsen

Ik kan tellen met sprongen

Bewerkingen

Ik kan optellen en aftrekken met kommagetallen

Ik kan vermenigvuldig en delen met kommagetallen

Ik kan vraagstukken met kommagetallen oplossen

Ik kan handig rekenen met kommagetallen

Meten

Ik kan de maateenheden omzetten

Ik kan meetresultaten uitdrukken in een passende
maateenheid

Ik kan de omtrek en de oppervlakte aanduiden

Ik kan de hoogte in vlakke figuren tekenen

Ik kan de omtrek van een veelhoek berekenen

Ik kan de oppervlakte berekenen van de gekende
vlakke figuren

Voor wiskunde moet je soms hard werken en dat doe je! Je wilt alles begrijpen en dat siert je.
Je hebt de leerstof door en door begrepen en kan deze ook gebruiken in nieuwe situaties. Proficiat!

2



Wereldoriëntatie

Wetenschap en Techniek

ik kan de belangrijkste delen van planten aanduiden,
benoemen en de functie ervan uitleggen
ik kan eenvoudige determinatietabellen van planten en
zwammen hanteren en interpreteren
Ik kan een houding van zorg en respect voor de natuur
illustreren.

Mens en Maatschappij

Ik weet in welke gemeente of stad en provincie ik woon
en tot welk gewest en gemeenschap mijn stad of
gemeente behoort.
Ik kan de provincies, de provinciehoofdplaatsen en
enkele andere belangrijke geografische elementen
situeren op de kaart van België.

Voor je toetsen van w.o. heb je altijd goed gestudeerd! Doe zo verder!

Muzische Vorming

BEELD

Ik kan vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een
plaats geven in een compositie

Uitstap 'Kunst op pad'.
Je hebt hard gewerkt aan je affiche. Je toont
doorzettingsvermogen bij het creëren. Je was
bewust bezig met de opdracht en je
eindresultaat paste perfect bij de opdracht.

DRAMA

Ik kan een verhaal opbouwen als begin – midden –
einde

Jullie hadden een heel fijn idee voor je
stop-motion filmpje. Het was simpel maar het
gaf een leuk eindresultaat.

Levensbeschouwelijke Vakken

Lichamelijke opvoeding

Attitudes

Media

Ik herken ongewenste informatie en kan hiermee
omgaan

Ik kan veilig deelnemen aan sociale netwerken

Punten na lessen rond Interland (Veilig op het internet).

Sociale Vaardigheden

Ik kan een complimentje aanvaarden

Ik kan een conflict op een geweldloze manier oplossen
Je probeert je kleine ruzies altijd zelf op te
lossen door hierover te praten. Dat is een heel
volwassen houding van jou!

Ik reflecteer over het gedrag van mezelf en dat van
anderen

Ik sta open voor kritiek
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Je hebt altijd respect voor de andere leerlingen. Je bent geduldig en altijd bereid om te helpen. Ik bewonder je
positieve houding! Doe zo verder.

Leren Leren

Ik kan de gekozen oplossingswijze verwoorden

Ik kan nadenken of mijn oplossing realistisch is en
aanpassen indien nodig

Je kijkt altijd kritisch naar je antwoorden. Zo
haal je zelf regelmatig fouten uit bijvoorbeeld
je wiskunde toets.

Ik kan voorbeelden geven van hoe ik zelfstandig werk
Je kan goed zelfstandig aan de slag. Je hebt
een groot verantwoordelijkheidsgevoel en dat
merk je bijvoorbeeld tijdens het hoekenwerk.

Algemene commentaar

Safae, je hebt op dit rapport alleen maar mooie punten verzameld! Een dikke proficiat!
Ik merk ook in de klas dat je wat meer opgebloeid bent. Je werkt actief mee, durft vragen stellen en helpt je
vriendinnen waar nodig.

Als ik je 1 tip kan meegeven is dat je nog wat kan oefenen op technisch luidop lezen. Probeer hier thuis
regelmatig tijd voor te maken. Het zal je ook helpen om nog wat beter je teksten te begrijpen.

Evaluatie

Wat vind ik van mijn rapport?

Waaraan ga ik werken?

Wat vinden mijn ouders van mijn rapport?

Handtekening directeur                    Handtekening klastitularis                        Handtekening ouders     
   
Wendy Gautier Frederik Steyvers
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5YLA

2021 - 2022

Ghada Charchor

Winterrapport

BSGO  De Mozaïek
Van Ysendyckstraat 24 – 32
1030 Schaarbeek

1

Nederlands: Mondelinge vaardigheden

Luistervaardigheden

Ik kan figuurlijk taalgebruik herkennen.

Ik kan een luisterfragment begrijpen.

Ik ken het verschil tussen een feit en een mening.

Nederlands: Schriftelijke vaardigheden

LEZEN

Ik kan sleutelwoorden in een tekst terugvinden en een
tekst samenvatten met behulp van de 5 W-vragen en
de H-vraag.

Ik kan een mop herkennen en de kenmerken afleiden.
Als in de vraag '5 kenmerken' staat, probeer
er dan ook 5 aan te duiden.

Ik kan afleiden wat een mop grappig maakt. In een mop zit meestal maar 1 clou.

SCHRIJVEN

Ik kan de werkwoorden in de tegenwoordige tijd juist
schrijven.

Vergeet geen -t aan de stam toe te voegen
als dit moet.

Ik kan onthoudwoorden juist schrijven.

Ik kan leenwoorden uit het Engels of Frans correct
schrijven.
Ik kan weetwoorden met uitgesproken oo als au of eau
schrijven.

Let op bij woorden als restaurant en schrijf
een -au in plaats van een -o.

Ik kan woorden op -teit en -heid juist schrijven.

Ik kan woorden schrijven op -ium en -eum.

Ik kan woorden schrijven met het achtervoegsel
-isch(e).

We leerden in de les dat we zelfstandige
naamwoorden die eindigen op [is] zoals
romantisch, schrijven als -isch. Je doet dit
nergens op je toets.

Ik kan de apostrof, het trema en het koppelteken
correct gebruiken en schrijven.

Zowel het gebruik van de apostrof bij
meervouden als bij afkortingen ken je
onvoldoende. Je zet de apostrof niet op de
juiste plaats en vormt foute meervouden.
Herhaal dit nog een keer.

Ik kan de vrije klinker ie als i schrijven.

Ik kan woorden op -tie correct schrijven.

ik kan het onderwerp en de persoonsvorm in een zin
aanduiden.

Duid het volledige onderwerp aan.

Ik kan met behulp van het gepaste vraagwoord andere
zinsdelen in een zin aanduiden.

Noteer alleen het deel van de zin dat
antwoordt op de vraag.



/

Frans: Mondelinge vaardigheden

Frans: Schriftelijke vaardigheden

Schrijven

Ik ken de betekenis van woorden/woordcombinaties.
Vergeet geen -e toe te voegen aan het einde
van een woord als het vrouwelijk is.

Ik kan het zelfstandig naamwoord aanpassen aan de
context.

Ik kan de voornaamwoorden juist gebruiken.

Ik kan een zin/tekst juist overschrijven.

/

Wiskunde

Getallen

Ik kan breuken als kommagetal noteren

Ik kan kommagetallen omzetten in een breuk

Ik kan kommagetallen op een getallenlijn plaatsen

Ik kan tellen met sprongen
Let op tussen het verschil van tiende,
honderdste of duizendste. Gebruik je tabel!

Bewerkingen

Ik kan optellen en aftrekken met kommagetallen
Je kan niet zomaar de getallen voor en na de
komma apart optellen of aftrekken. 10 tiende
is hetzelfde als 1 geheel.

Ik kan vermenigvuldig en delen met kommagetallen

Bij het vermenigvuldigen maak je teveel
fouten bij de plaats van de komma. Zet je
kommagetal eerst om naar tiende, honderdste
of duizendste, zo maak je minder fouten.

Ik kan vraagstukken met kommagetallen oplossen
Zowel je bewerking als de uitkomst zijn fout.
Lees je vraagstuk zorgvuldig en duid de
belangrijkste gegevens aan.

Ik kan handig rekenen met kommagetallen

Je hebt de strategie voor het handig rekenen
niet onder de knie. In plaats van "x50" uit te
rekenen doen we "x100 :2". Deze strategie
moet je studeren.
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Meten

Ik kan de maateenheden omzetten

Ik kan meetresultaten uitdrukken in een passende
maateenheid

Ik kan de omtrek en de oppervlakte aanduiden
Je weet niet wat de omtrek en de oppervlakte
zijn. Als je dit niet weet kan je ook de
oppervlakte en omtrek niet berekenen.

Ik kan de hoogte in vlakke figuren tekenen

Ik kan de omtrek van een veelhoek berekenen

Ik kan de oppervlakte berekenen van de gekende
vlakke figuren

Je kent de formule voor de oppervlakte van
een rechthoek en parallellogram maar
gebruikt deze niet bij de oefeningen. De
formule voor de oppervlakte van een driehoek
ken je niet.

/

Wereldoriëntatie

Wetenschap en Techniek

ik kan de belangrijkste delen van planten aanduiden,
benoemen en de functie ervan uitleggen
ik kan eenvoudige determinatietabellen van planten en
zwammen hanteren en interpreteren
Ik kan een houding van zorg en respect voor de natuur
illustreren.

Mens en Maatschappij

Ik weet in welke gemeente of stad en provincie ik woon
en tot welk gewest en gemeenschap mijn stad of
gemeente behoort.
Ik kan de provincies, de provinciehoofdplaatsen en
enkele andere belangrijke geografische elementen
situeren op de kaart van België.

/

Muzische Vorming

BEELD

Ik kan vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een
plaats geven in een compositie

Uitstap 'Kunst op pad'.
Je was te snel tevreden bij het creëren van je
affiche. Bij het zien van jullie eindproduct was
niet duidelijk rond welk thema jullie gewerkt
hadden.

DRAMA

Ik kan een verhaal opbouwen als begin – midden –
einde

Het idee van je stop-motion filmpje was goed.
De uitwerking kon wel beter. Blijf
doorzettingsvermogen tonen tijdens het
werken.

Levensbeschouwelijke Vakken

Lichamelijke opvoeding
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Attitudes

Media

Ik herken ongewenste informatie en kan hiermee
omgaan

Ik kan veilig deelnemen aan sociale netwerken

Punten na lessen rond Interland (Veilig op het internet).

Sociale Vaardigheden

Ik kan een complimentje aanvaarden
Je reageert regelmatig cynisch op
opmerkingen van de leerkracht. Probeer wat
positiever te zijn in de klas.

Ik kan een conflict op een geweldloze manier oplossen

Je reageert regelmatig impulsief. Bij een
conflict hoor ik soms "Ik ga die een 'claque'
geven". Probeer je ruzies zonder agressie op
te lossen.

Ik reflecteer over het gedrag van mezelf en dat van
anderen

Ik sta open voor kritiek
Je accepteert opmerkingen van de leerkracht
niet. Blijf steeds beleefd en probeer minder te
zuchten.

Ghada, ik merk dat je het soms moeilijk hebt in de klas. Je emoties zijn wisselvallig: je emoties gaan van
extreem gelukkig naar heel somber en triest in enkele minuten tijd. Probeer wat positiever te zijn in de klas. Dat
gaat ook bijdragen aan een betere leerhouding.

Leren Leren

Ik kan de gekozen oplossingswijze verwoorden

Ik kan nadenken of mijn oplossing realistisch is en
aanpassen indien nodig

Je kijkt je werkboek en toetsen onvoldoende
na. Je schrijft soms antwoorden neer die niet
kunnen. Wees kritisch voor jezelf.

Ik kan voorbeelden geven van hoe ik zelfstandig werk

4



Algemene commentaar

/

Evaluatie

Wat vind ik van mijn rapport?

Waaraan ga ik werken?

Wat vinden mijn ouders van mijn rapport?

Handtekening directeur                    Handtekening klastitularis                        Handtekening ouders     
   
Wendy Gautier Frederik Steyvers
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5YLA

2021 - 2022

Souleymane Diallo

Winterrapport

BSGO  De Mozaïek
Van Ysendyckstraat 24 – 32
1030 Schaarbeek

1

Nederlands: Mondelinge vaardigheden

Luistervaardigheden

Ik kan figuurlijk taalgebruik herkennen.

Ik kan een luisterfragment begrijpen.

Ik ken het verschil tussen een feit en een mening.

Nederlands: Schriftelijke vaardigheden

LEZEN

Ik kan sleutelwoorden in een tekst terugvinden en een
tekst samenvatten met behulp van de 5 W-vragen en
de H-vraag.

Ik kan een mop herkennen en de kenmerken afleiden.

Ik kan afleiden wat een mop grappig maakt.

SCHRIJVEN

Ik kan de werkwoorden in de tegenwoordige tijd juist
schrijven.

Ik kan onthoudwoorden juist schrijven.

Ik kan leenwoorden uit het Engels of Frans correct
schrijven.
Ik kan weetwoorden met uitgesproken oo als au of eau
schrijven.

Ik kan woorden op -teit en -heid juist schrijven.

Ik kan woorden schrijven op -ium en -eum.

Ik kan woorden schrijven met het achtervoegsel
-isch(e).
Ik kan de apostrof, het trema en het koppelteken
correct gebruiken en schrijven.

Ik kan de vrije klinker ie als i schrijven.

Ik kan woorden op -tie correct schrijven.

ik kan het onderwerp en de persoonsvorm in een zin
aanduiden.
Ik kan met behulp van het gepaste vraagwoord andere
zinsdelen in een zin aanduiden.

/



Frans: Mondelinge vaardigheden

Frans: Schriftelijke vaardigheden

Schrijven

Ik ken de betekenis van woorden/woordcombinaties.

Ik kan het zelfstandig naamwoord aanpassen aan de
context.

Ik kan de voornaamwoorden juist gebruiken.

Ik kan een zin/tekst juist overschrijven.

/

Wiskunde

Getallen

Ik kan breuken als kommagetal noteren

Ik kan kommagetallen omzetten in een breuk

Ik kan kommagetallen op een getallenlijn plaatsen

Ik kan tellen met sprongen

Bewerkingen

Ik kan optellen en aftrekken met kommagetallen

Ik kan vermenigvuldig en delen met kommagetallen

Ik kan vraagstukken met kommagetallen oplossen

Ik kan handig rekenen met kommagetallen

Meten

Ik kan de maateenheden omzetten

Ik kan meetresultaten uitdrukken in een passende
maateenheid

Ik kan de omtrek en de oppervlakte aanduiden

Ik kan de hoogte in vlakke figuren tekenen

Ik kan de omtrek van een veelhoek berekenen

Ik kan de oppervlakte berekenen van de gekende
vlakke figuren

/

2



Wereldoriëntatie

Wetenschap en Techniek

ik kan de belangrijkste delen van planten aanduiden,
benoemen en de functie ervan uitleggen
ik kan eenvoudige determinatietabellen van planten en
zwammen hanteren en interpreteren
Ik kan een houding van zorg en respect voor de natuur
illustreren.

Mens en Maatschappij

Ik weet in welke gemeente of stad en provincie ik woon
en tot welk gewest en gemeenschap mijn stad of
gemeente behoort.
Ik kan de provincies, de provinciehoofdplaatsen en
enkele andere belangrijke geografische elementen
situeren op de kaart van België.

/

Muzische Vorming

BEELD

Ik kan vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een
plaats geven in een compositie

Uitstap 'Kunst op pad'.
Je was tijdens de uitstap gemotiveerd om tot
een mooi eindresultaat te komen.

DRAMA

Ik kan een verhaal opbouwen als begin – midden –
einde

Ondanks een moeilijke start bij het maken
van je stop-motion filmpje kwam je
uiteindelijk met een goede idee. Probeer wel
van de start actief mee te werken.

Levensbeschouwelijke Vakken

Lichamelijke opvoeding

Attitudes

Media

Ik herken ongewenste informatie en kan hiermee
omgaan

Ik kan veilig deelnemen aan sociale netwerken

Punten na lessen rond Interland (Veilig op het internet).

Sociale Vaardigheden

Ik kan een complimentje aanvaarden

Ik kan een conflict op een geweldloze manier oplossen
Probeer altijd rustig te blijven. Je kan soms
wat explosief reageren.

Ik reflecteer over het gedrag van mezelf en dat van
anderen

Ik sta open voor kritiek
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Laat je niet boos maken door anderen. Als je uitgedaagd wordt, probeer dan rustig te blijven. Kom op tijd naar
de leerkracht voor hulp.

Leren Leren

Ik kan de gekozen oplossingswijze verwoorden

Ik kan nadenken of mijn oplossing realistisch is en
aanpassen indien nodig

Je bent kritisch voor je antwoorden tijdens de
lessen wiskunde. Probeer dezelfde houding te
zoeken bij de andere lessen.

Ik kan voorbeelden geven van hoe ik zelfstandig werk

Algemene commentaar

/

Evaluatie

Wat vind ik van mijn rapport?

Waaraan ga ik werken?

Wat vinden mijn ouders van mijn rapport?

Handtekening directeur                    Handtekening klastitularis                        Handtekening ouders     
   
Wendy Gautier Frederik Steyvers
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5YLA

2021 - 2022

Mikail Durgun

Winterrapport

BSGO  De Mozaïek
Van Ysendyckstraat 24 – 32
1030 Schaarbeek

1

Nederlands: Mondelinge vaardigheden

Luistervaardigheden

Ik kan figuurlijk taalgebruik herkennen.

Ik kan een luisterfragment begrijpen.

Ik ken het verschil tussen een feit en een mening.

Nederlands: Schriftelijke vaardigheden

LEZEN

Ik kan sleutelwoorden in een tekst terugvinden en een
tekst samenvatten met behulp van de 5 W-vragen en
de H-vraag.

Je stelt goede vragen maar ze passen niet
helemaal bij de opdracht.

Ik kan een mop herkennen en de kenmerken afleiden.

Ik kan afleiden wat een mop grappig maakt.

SCHRIJVEN

Ik kan de werkwoorden in de tegenwoordige tijd juist
schrijven.

Vergeet geen -t aan de stam toe te voegen
als dit moet.

Ik kan onthoudwoorden juist schrijven.
Woorden zoals 'wr-' moet je uit je hoofd leren.
Laat je niet in de war brengen: woorden zoals
'vragen' blijf je schrijven met vr-.

Ik kan leenwoorden uit het Engels of Frans correct
schrijven.
Ik kan weetwoorden met uitgesproken oo als au of eau
schrijven.

Let op bij woorden als restaurant en schrijf
een -au in plaats van een -o.

Ik kan woorden op -teit en -heid juist schrijven.

Ik kan woorden schrijven op -ium en -eum.

Ik kan woorden schrijven met het achtervoegsel
-isch(e).

Let op het verschil tussen zelfstandige
naamwoorden (-is, zoals tennis) en
bijvoeglijke naamwoorden (-isch(e) zoals
tropisch, medisch...)

Ik kan de apostrof, het trema en het koppelteken
correct gebruiken en schrijven.

Ik kan de vrije klinker ie als i schrijven.

Ik kan woorden op -tie correct schrijven.

ik kan het onderwerp en de persoonsvorm in een zin
aanduiden.
Ik kan met behulp van het gepaste vraagwoord andere
zinsdelen in een zin aanduiden.



/

Frans: Mondelinge vaardigheden

Frans: Schriftelijke vaardigheden

Schrijven

Ik ken de betekenis van woorden/woordcombinaties.

Ik kan het zelfstandig naamwoord aanpassen aan de
context.

Vergeet geen -e toe te voegen aan het einde
van een woord als het vrouwelijk is.
Bijvoorbeeld: Il est grand, elle est grande.

Ik kan de voornaamwoorden juist gebruiken.

Ik kan een zin/tekst juist overschrijven.

/

Wiskunde

Getallen

Ik kan breuken als kommagetal noteren

Ik kan kommagetallen omzetten in een breuk

Ik kan kommagetallen op een getallenlijn plaatsen

Ik kan tellen met sprongen

Bewerkingen

Ik kan optellen en aftrekken met kommagetallen

Ik kan vermenigvuldig en delen met kommagetallen

Je maakt nog teveel fouten tegen het plaatsen
van de komma. Zet je getallen eerst om naar
tiende, honderdste of duizendste voor je start
met rekenen.

Ik kan vraagstukken met kommagetallen oplossen
Je vindt de bewerkingen die je moet uitvoeren
maar het uitrekenen lukt onvoldoende.

Ik kan handig rekenen met kommagetallen
Je kan de techniek die je nodig hebt
verwoorden maar kan deze nog niet
voldoende gebruiken.

Meten

Ik kan de maateenheden omzetten

Ik kan meetresultaten uitdrukken in een passende
maateenheid

Ik kan de omtrek en de oppervlakte aanduiden

Ik kan de hoogte in vlakke figuren tekenen

Ik kan de omtrek van een veelhoek berekenen

Ik kan de oppervlakte berekenen van de gekende
vlakke figuren
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/

Wereldoriëntatie

Wetenschap en Techniek

ik kan de belangrijkste delen van planten aanduiden,
benoemen en de functie ervan uitleggen
ik kan eenvoudige determinatietabellen van planten en
zwammen hanteren en interpreteren
Ik kan een houding van zorg en respect voor de natuur
illustreren.

Mens en Maatschappij

Ik weet in welke gemeente of stad en provincie ik woon
en tot welk gewest en gemeenschap mijn stad of
gemeente behoort.
Ik kan de provincies, de provinciehoofdplaatsen en
enkele andere belangrijke geografische elementen
situeren op de kaart van België.

/

Muzische Vorming

BEELD

Ik kan vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een
plaats geven in een compositie

Je was bewust bezig met het creëren van je
affiche. Je deed goed je best om de opdracht
duidelijk te maken in jouw product.

DRAMA

Ik kan een verhaal opbouwen als begin – midden –
einde

Je idee voor je stop-motion filmpje was een
beetje onduidelijk. Probeer eerst een goed
plan te bedenken voordat je start met
creëren.

Levensbeschouwelijke Vakken

Lichamelijke opvoeding

Attitudes

Media

Ik herken ongewenste informatie en kan hiermee
omgaan

Ik kan veilig deelnemen aan sociale netwerken

Punten na lessen rond Interland (Veilig op het internet).

Sociale Vaardigheden

Ik kan een complimentje aanvaarden

Ik kan een conflict op een geweldloze manier oplossen

Ik reflecteer over het gedrag van mezelf en dat van
anderen

Ik sta open voor kritiek

3



Je toont respect en interesse in de andere leerlingen Mikail! Dat is heel fijn om te zien.

Leren Leren

Ik kan de gekozen oplossingswijze verwoorden

Ik kan nadenken of mijn oplossing realistisch is en
aanpassen indien nodig

Je maakt soms onnodige fouten op je toetsen.
Herlees altijd goed de vraag en kijk na of je
hier correct hebt op geantwoord.

Ik kan voorbeelden geven van hoe ik zelfstandig werk

Algemene commentaar

/

Evaluatie

Wat vind ik van mijn rapport?

Waaraan ga ik werken?

Wat vinden mijn ouders van mijn rapport?

Handtekening directeur                    Handtekening klastitularis                        Handtekening ouders     
   
Wendy Gautier Frederik Steyvers

4



5YLA

2021 - 2022

Nilda Eryürük

Winterrapport

BSGO  De Mozaïek
Van Ysendyckstraat 24 – 32
1030 Schaarbeek

1

Nederlands: Mondelinge vaardigheden

Luistervaardigheden

Ik kan figuurlijk taalgebruik herkennen.

Ik kan een luisterfragment begrijpen.

Ik ken het verschil tussen een feit en een mening.

Nederlands: Schriftelijke vaardigheden

LEZEN

Ik kan sleutelwoorden in een tekst terugvinden en een
tekst samenvatten met behulp van de 5 W-vragen en
de H-vraag.

Ik kan een mop herkennen en de kenmerken afleiden.

Ik kan afleiden wat een mop grappig maakt.
Je kan de clou in een mop nog niet
aanduiden. Dat is vaak de laatste zin die je
doet lachen.

SCHRIJVEN

Ik kan de werkwoorden in de tegenwoordige tijd juist
schrijven.

Ik kan onthoudwoorden juist schrijven.

Ik kan leenwoorden uit het Engels of Frans correct
schrijven.
Ik kan weetwoorden met uitgesproken oo als au of eau
schrijven.

Ik kan woorden op -teit en -heid juist schrijven.
In de doelen staan de uitgangen -teit en
-heid. Jammer dat je dan '-heit' en 'heidt'
schrijft.

Ik kan woorden schrijven op -ium en -eum.

Ik kan woorden schrijven met het achtervoegsel
-isch(e).

Ik kan de apostrof, het trema en het koppelteken
correct gebruiken en schrijven.

De apostrof gebruiken we bij meervouden die
eindigen op -a, -i, -o, -u en -y. Pas die regel
toe bij de oefeningen. Het gebruik van de
apostrof bij afkortingen kan je al beter.

Ik kan de vrije klinker ie als i schrijven.

Ik kan woorden op -tie correct schrijven.

ik kan het onderwerp en de persoonsvorm in een zin
aanduiden.

Ik kan met behulp van het gepaste vraagwoord andere
zinsdelen in een zin aanduiden.

Je woordenschat in het Nederlands is niet
voldoende om het juiste vraagwoord te
vinden.



/

Frans: Mondelinge vaardigheden

Frans: Schriftelijke vaardigheden

Schrijven

Ik ken de betekenis van woorden/woordcombinaties.

Ik kan het zelfstandig naamwoord aanpassen aan de
context.

Ik kan de voornaamwoorden juist gebruiken.

Ik kan een zin/tekst juist overschrijven.

/

Wiskunde

Getallen

Ik kan breuken als kommagetal noteren

Ik kan kommagetallen omzetten in een breuk

Ik kan kommagetallen op een getallenlijn plaatsen

Ik kan tellen met sprongen

Bewerkingen

Ik kan optellen en aftrekken met kommagetallen

Ik kan vermenigvuldig en delen met kommagetallen

Ik kan vraagstukken met kommagetallen oplossen

Ik kan handig rekenen met kommagetallen

Meten

Ik kan de maateenheden omzetten

Ik kan meetresultaten uitdrukken in een passende
maateenheid

Herhaal nog eens wat 1m, 1kg, 1l.... zijn. Een
kind in de klas is bijvoorbeeld niet 120m,
maar 120 cm groot.

Ik kan de omtrek en de oppervlakte aanduiden

Ik kan de hoogte in vlakke figuren tekenen

Ik kan de omtrek van een veelhoek berekenen

Ik kan de oppervlakte berekenen van de gekende
vlakke figuren

/

2



Wereldoriëntatie

Wetenschap en Techniek

ik kan de belangrijkste delen van planten aanduiden,
benoemen en de functie ervan uitleggen
ik kan eenvoudige determinatietabellen van planten en
zwammen hanteren en interpreteren
Ik kan een houding van zorg en respect voor de natuur
illustreren.

Mens en Maatschappij

Ik weet in welke gemeente of stad en provincie ik woon
en tot welk gewest en gemeenschap mijn stad of
gemeente behoort.
Ik kan de provincies, de provinciehoofdplaatsen en
enkele andere belangrijke geografische elementen
situeren op de kaart van België.

/

Muzische Vorming

BEELD

Ik kan vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een
plaats geven in een compositie

Uitstap 'Kunst op pad'.
Je was tijdens de uitstap gemotiveerd om tot
een mooi eindresultaat te komen.

DRAMA

Ik kan een verhaal opbouwen als begin – midden –
einde

Je had een goed concept voor je stop-motion
filmpje.

Levensbeschouwelijke Vakken

Lichamelijke opvoeding

Attitudes

Media

Ik herken ongewenste informatie en kan hiermee
omgaan

Ik kan veilig deelnemen aan sociale netwerken

Punten na lessen rond Interland (Veilig op het internet).

Sociale Vaardigheden

Ik kan een complimentje aanvaarden

Ik kan een conflict op een geweldloze manier oplossen
Je weet van jezelf dat je soms snel boos bent.
Blijf hieraan werken en blijf rustig bij
conflicten.

Ik reflecteer over het gedrag van mezelf en dat van
anderen

Ik sta open voor kritiek

Je hebt het soms moeilijk om een opmerking
van de leerkracht te aanvaarden. Probeer
altijd even te luisteren voor je je oordeel klaar
hebt.

3



Je bent enorm gegroeid sinds de start van het schooljaar voor je sociale vaardigheden. Blijf hier verder op
inzetten. Je bent goed op weg.

Leren Leren

Ik kan de gekozen oplossingswijze verwoorden
Je werkt thuis hard en zoekt naar
oplossingsmethoden die je kan gebruiken en
die je zelf begrijpt! Heel knap.

Ik kan nadenken of mijn oplossing realistisch is en
aanpassen indien nodig

Je kijkt tijdens de toets kritisch naar je
antwoorden.

Ik kan voorbeelden geven van hoe ik zelfstandig werk

Algemene commentaar

/

Evaluatie

Wat vind ik van mijn rapport?

Waaraan ga ik werken?

Wat vinden mijn ouders van mijn rapport?

Handtekening directeur                    Handtekening klastitularis                        Handtekening ouders     
   
Wendy Gautier Frederik Steyvers

4



5YLA

2021 - 2022

Sarah Ibn Issati

Winterrapport

BSGO  De Mozaïek
Van Ysendyckstraat 24 – 32
1030 Schaarbeek

1

Nederlands: Mondelinge vaardigheden

Luistervaardigheden

Ik kan figuurlijk taalgebruik herkennen.

Ik kan een luisterfragment begrijpen.

Ik ken het verschil tussen een feit en een mening.

Nederlands: Schriftelijke vaardigheden

LEZEN

Ik kan sleutelwoorden in een tekst terugvinden en een
tekst samenvatten met behulp van de 5 W-vragen en
de H-vraag.

Ik kan een mop herkennen en de kenmerken afleiden.

Ik kan afleiden wat een mop grappig maakt.

SCHRIJVEN

Ik kan de werkwoorden in de tegenwoordige tijd juist
schrijven.

Ik kan onthoudwoorden juist schrijven.

Ik kan leenwoorden uit het Engels of Frans correct
schrijven.

Schrijf altijd het accent op woorden als paté,
defilé en logé.

Ik kan weetwoorden met uitgesproken oo als au of eau
schrijven.

Ik kan woorden op -teit en -heid juist schrijven.

Ik kan woorden schrijven op -ium en -eum.

Ik kan woorden schrijven met het achtervoegsel
-isch(e).

Let op het verschil tussen zelfstandige
naamwoorden (-is, zoals tennis) en
bijvoeglijke naamwoorden (-isch(e) zoals
tropisch, medisch...)

Ik kan de apostrof, het trema en het koppelteken
correct gebruiken en schrijven.

Je kan de apostrof al gebruiken om
meervouden te vormen. Herhaal wel nog eens
hoe je de apostrof gebruikt om woorden af te
korten, zoals bijvoorbeeld bij 's morgens of
m'n.

Ik kan de vrije klinker ie als i schrijven.

Ik kan woorden op -tie correct schrijven.

ik kan het onderwerp en de persoonsvorm in een zin
aanduiden.
Ik kan met behulp van het gepaste vraagwoord andere
zinsdelen in een zin aanduiden.



/

Frans: Mondelinge vaardigheden

Frans: Schriftelijke vaardigheden

Schrijven

Ik ken de betekenis van woorden/woordcombinaties.

Ik kan het zelfstandig naamwoord aanpassen aan de
context.

Vergeet geen -e toe te voegen aan het einde
van een woord als het vrouwelijk is.
Bijvoorbeeld: Il est grand, elle est grande.

Ik kan de voornaamwoorden juist gebruiken.

Ik kan een zin/tekst juist overschrijven.

/

Wiskunde

Getallen

Ik kan breuken als kommagetal noteren

Ik kan kommagetallen omzetten in een breuk

Ik kan kommagetallen op een getallenlijn plaatsen

Ik kan tellen met sprongen

Bewerkingen

Ik kan optellen en aftrekken met kommagetallen

Ik kan vermenigvuldig en delen met kommagetallen

Bij het vermenigvuldigen maak je teveel
fouten bij de plaats van de komma. Zet je
kommagetal eerst om naar tiende, honderdste
of duizendste, zo maak je minder fouten.

Ik kan vraagstukken met kommagetallen oplossen
Lees je vraagstuk grondig. Noteer je
tussenstappen! Dan kan je hier ook nog
punten op krijgen.

Ik kan handig rekenen met kommagetallen

Meten

Ik kan de maateenheden omzetten

Ik kan meetresultaten uitdrukken in een passende
maateenheid

Ik kan de omtrek en de oppervlakte aanduiden

Ik kan de hoogte in vlakke figuren tekenen

Ik kan de omtrek van een veelhoek berekenen

Ik kan de oppervlakte berekenen van de gekende
vlakke figuren

Vergeet niet te delen door 2 bij de
oppervlakte van een driehoek.

2



/

Wereldoriëntatie

Wetenschap en Techniek

ik kan de belangrijkste delen van planten aanduiden,
benoemen en de functie ervan uitleggen
ik kan eenvoudige determinatietabellen van planten en
zwammen hanteren en interpreteren
Ik kan een houding van zorg en respect voor de natuur
illustreren.

Het verschil tussen respectvol en respectloos
heb je nog niet helemaal onder de knie.

Mens en Maatschappij

Ik weet in welke gemeente of stad en provincie ik woon
en tot welk gewest en gemeenschap mijn stad of
gemeente behoort.
Ik kan de provincies, de provinciehoofdplaatsen en
enkele andere belangrijke geografische elementen
situeren op de kaart van België.

/

Muzische Vorming

BEELD

Ik kan vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een
plaats geven in een compositie

Uitstap 'Kunst op pad'.
Je was te snel tevreden bij het creëren van je
affiche. Bij het zien van jullie eindproduct was
niet duidelijk rond welk thema jullie gewerkt
hadden.

DRAMA

Ik kan een verhaal opbouwen als begin – midden –
einde

Het idee van je stop-motion filmpje was goed.
De uitwerking kon wel beter. Blijf
doorzettingsvermogen tonen tijdens het
werken.

Levensbeschouwelijke Vakken

Lichamelijke opvoeding

Attitudes

Media

Ik herken ongewenste informatie en kan hiermee
omgaan

Ik kan veilig deelnemen aan sociale netwerken

3



Punten na lessen rond Interland (Veilig op het internet).

Sociale Vaardigheden

Ik kan een complimentje aanvaarden
Je reageert regelmatig cynisch op
opmerkingen van de leerkracht. Probeer wat
positiever te zijn in de klas.

Ik kan een conflict op een geweldloze manier oplossen
Je lost je problemen op door hierover te
praten. Dat is een volwassen houding!

Ik reflecteer over het gedrag van mezelf en dat van
anderen

Ik sta open voor kritiek

Je voelt je soms aangevallen als je een
opmerking krijgt van de leerkracht. Probeer
rustig te luisteren en hiermee aan de slag te
gaan.

Je bent er altijd voor je vriendinnen en dat is een hele mooie houding. Probeer dit ook door te trekken naar de
andere leerlingen van je klas. Wees wat meer open naar andere. Ook de leerlingen die je minder goed kent zijn
de moeite waard om wat beter te leren kennen.

Leren Leren

Ik kan de gekozen oplossingswijze verwoorden

Je kan niet altijd uitleggen hoe je een
oefening oplost. Je noteer weinig of geen
tussenstappen waardoor ik je denkproces ook
niet altijd begrijp.
Je blijft vaak vasthangen aan een
oplossingsmethode die je kent. Probeer open
te staan om bij te leren.

Ik kan nadenken of mijn oplossing realistisch is en
aanpassen indien nodig

Je maakt soms onnodige fouten op je toetsen.
Vraag jezelf af of je antwoord wel past bij de
vraag. Zo antwoordde je bijvoorbeeld op je
toets van het bos niet op de vraag waardoor
je punten verliest.

Ik kan voorbeelden geven van hoe ik zelfstandig werk

4



Algemene commentaar

/

Evaluatie

Wat vind ik van mijn rapport?

Waaraan ga ik werken?

Wat vinden mijn ouders van mijn rapport?

Handtekening directeur                    Handtekening klastitularis                        Handtekening ouders     
   
Wendy Gautier Frederik Steyvers

5



5YLA

2021 - 2022

Ishel Naeem

Winterrapport

BSGO  De Mozaïek
Van Ysendyckstraat 24 – 32
1030 Schaarbeek

1

Nederlands: Mondelinge vaardigheden

Luistervaardigheden

Ik kan figuurlijk taalgebruik herkennen.

Ik kan een luisterfragment begrijpen.

Ik ken het verschil tussen een feit en een mening.

Nederlands: Schriftelijke vaardigheden

LEZEN

Ik kan sleutelwoorden in een tekst terugvinden en een
tekst samenvatten met behulp van de 5 W-vragen en
de H-vraag.

Ik kan een mop herkennen en de kenmerken afleiden.

Ik kan afleiden wat een mop grappig maakt.

SCHRIJVEN

Ik kan de werkwoorden in de tegenwoordige tijd juist
schrijven.

Ik kan onthoudwoorden juist schrijven.

Ik kan leenwoorden uit het Engels of Frans correct
schrijven.

Je vergat af en toe het accent op woorden als
café, defilé...

Ik kan weetwoorden met uitgesproken oo als au of eau
schrijven.

Ik kan woorden op -teit en -heid juist schrijven.

Ik kan woorden schrijven op -ium en -eum.

Ik kan woorden schrijven met het achtervoegsel
-isch(e).
Ik kan de apostrof, het trema en het koppelteken
correct gebruiken en schrijven.

Ik kan de vrije klinker ie als i schrijven.

Ik kan woorden op -tie correct schrijven.

ik kan het onderwerp en de persoonsvorm in een zin
aanduiden.
Ik kan met behulp van het gepaste vraagwoord andere
zinsdelen in een zin aanduiden.

/



Frans: Mondelinge vaardigheden

Frans: Schriftelijke vaardigheden

Schrijven

Ik ken de betekenis van woorden/woordcombinaties.

Ik kan het zelfstandig naamwoord aanpassen aan de
context.

Vergeet geen -e toe te voegen aan het einde
van een woord als het vrouwelijk is.
Bijvoorbeeld: Il est grand, elle est grande.

Ik kan de voornaamwoorden juist gebruiken.

Ik kan een zin/tekst juist overschrijven.

/

Wiskunde

Getallen

Ik kan breuken als kommagetal noteren

Ik kan kommagetallen omzetten in een breuk

Ik kan kommagetallen op een getallenlijn plaatsen

Ik kan tellen met sprongen

Bewerkingen

Ik kan optellen en aftrekken met kommagetallen

Ik kan vermenigvuldig en delen met kommagetallen

Ik kan vraagstukken met kommagetallen oplossen

Ik kan handig rekenen met kommagetallen

Meten

Ik kan de maateenheden omzetten

Ik kan meetresultaten uitdrukken in een passende
maateenheid

Ik kan de omtrek en de oppervlakte aanduiden

Ik kan de hoogte in vlakke figuren tekenen

Ik kan de omtrek van een veelhoek berekenen

Ik kan de oppervlakte berekenen van de gekende
vlakke figuren

/

2



Wereldoriëntatie

Wetenschap en Techniek

ik kan de belangrijkste delen van planten aanduiden,
benoemen en de functie ervan uitleggen
ik kan eenvoudige determinatietabellen van planten en
zwammen hanteren en interpreteren
Ik kan een houding van zorg en respect voor de natuur
illustreren.

Mens en Maatschappij

Ik weet in welke gemeente of stad en provincie ik woon
en tot welk gewest en gemeenschap mijn stad of
gemeente behoort.
Ik kan de provincies, de provinciehoofdplaatsen en
enkele andere belangrijke geografische elementen
situeren op de kaart van België.

/

Muzische Vorming

BEELD

Ik kan vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een
plaats geven in een compositie

Uitstap 'Kunst op pad'.
Je hebt hard gewerkt aan je affiche. Je toont
doorzettingsvermogen bij het creëren. Je was
bewust bezig met de opdracht en je
eindresultaat paste perfect bij de opdracht.

DRAMA

Ik kan een verhaal opbouwen als begin – midden –
einde

Jullie hadden een heel fijn idee voor je
stop-motion filmpje. Het was simpel maar het
gaf een leuk eindresultaat.

Levensbeschouwelijke Vakken

Lichamelijke opvoeding

Attitudes

Media

Ik herken ongewenste informatie en kan hiermee
omgaan

Ik kan veilig deelnemen aan sociale netwerken

Punten na lessen rond Interland (Veilig op het internet).

Sociale Vaardigheden

Ik kan een complimentje aanvaarden

Ik kan een conflict op een geweldloze manier oplossen

Ik reflecteer over het gedrag van mezelf en dat van
anderen

Ik sta open voor kritiek

3



Je hebt altijd respect voor de andere leerlingen. Je bent geduldig en altijd bereid om te helpen. Ik bewonder je
positieve houding! Doe zo verder.

Leren Leren

Ik kan de gekozen oplossingswijze verwoorden

Ik kan nadenken of mijn oplossing realistisch is en
aanpassen indien nodig

Je kijkt altijd kritisch naar je antwoorden. Zo
haal je zelf regelmatig fouten uit bijvoorbeeld
je wiskunde toets.

Ik kan voorbeelden geven van hoe ik zelfstandig werk

Algemene commentaar

/

Evaluatie

Wat vind ik van mijn rapport?

Waaraan ga ik werken?

Wat vinden mijn ouders van mijn rapport?

Handtekening directeur                    Handtekening klastitularis                        Handtekening ouders     
   
Wendy Gautier Frederik Steyvers

4



5YLA

2021 - 2022

Randy Noah Nkwidjeu Chimi

Winterrapport

BSGO  De Mozaïek
Van Ysendyckstraat 24 – 32
1030 Schaarbeek

1

Nederlands: Mondelinge vaardigheden

Luistervaardigheden

Ik kan figuurlijk taalgebruik herkennen.

Ik kan een luisterfragment begrijpen.

Ik ken het verschil tussen een feit en een mening.

Nederlands: Schriftelijke vaardigheden

LEZEN

Ik kan sleutelwoorden in een tekst terugvinden en een
tekst samenvatten met behulp van de 5 W-vragen en
de H-vraag.

Je stelt enkele goede vragen maar je
antwoord soms een beetje naast je vraag.

Ik kan een mop herkennen en de kenmerken afleiden.

Ik kan afleiden wat een mop grappig maakt.
Je kan de clou in een mop nog niet
aanduiden. Dat is vaak de laatste zin die je
doet lachen.



SCHRIJVEN

Ik kan de werkwoorden in de tegenwoordige tijd juist
schrijven.

Zoek altijd eerst de stam! Pas dan het
stappenplan toe.

Ik kan onthoudwoorden juist schrijven.
Woorden zoals 'wr-' moet je uit je hoofd leren.
Oefen hier voldoende op!

Ik kan leenwoorden uit het Engels of Frans correct
schrijven.

Je vergeet het accent op woorden als café,
defilé...

Ik kan weetwoorden met uitgesproken oo als au of eau
schrijven.

Ik kan woorden op -teit en -heid juist schrijven.
Je koos voor de verkeerde uitgangen bij de
woorden. Probeer meer Nederlandse woorden
te leren zodat je dit beter kan.

Ik kan woorden schrijven op -ium en -eum.

Ik kan woorden schrijven met het achtervoegsel
-isch(e).

We leerden in de les dat we zelfstandige
naamwoorden die eindigen op [is] zoals
romantisch, schrijven als -isch. Je doet dit
nergens op je toets.

Ik kan de apostrof, het trema en het koppelteken
correct gebruiken en schrijven.

De apostrof gebruiken bij het schrijven van
afkortingen kan je onvoldoende. Het vormen
van meervouden lukt al beter. Let hier wel op
dat alleen woorden die eindigen op -a, -i, -o,
-u en -y een apostrof krijgen.

Ik kan de vrije klinker ie als i schrijven.

Ik kan woorden op -tie correct schrijven.

Bij woorden zoals fantasie hoor je [zie]. Je
schrijft ze met -sie
Bij woorden zoals politie hoor je [sie]. Je
schrijft dan -tie.

Dit is een regel die je moet studeren! Je kan
dit onvoldoende.

ik kan het onderwerp en de persoonsvorm in een zin
aanduiden.
Ik kan met behulp van het gepaste vraagwoord andere
zinsdelen in een zin aanduiden.

Duid niet teveel aan. Lees goed het
vraagwoord.

/

Frans: Mondelinge vaardigheden

Frans: Schriftelijke vaardigheden

Schrijven

Ik ken de betekenis van woorden/woordcombinaties.

Ik kan het zelfstandig naamwoord aanpassen aan de
context.

Ik kan de voornaamwoorden juist gebruiken.

Ik kan een zin/tekst juist overschrijven.

/

Wiskunde

2



Getallen

Ik kan breuken als kommagetal noteren

Ik kan kommagetallen omzetten in een breuk

Ik kan kommagetallen op een getallenlijn plaatsen

Ik kan tellen met sprongen

Bewerkingen

Ik kan optellen en aftrekken met kommagetallen

Ik kan vermenigvuldig en delen met kommagetallen

Bij het vermenigvuldigen maak je teveel
fouten bij de plaats van de komma. Zet je
kommagetal eerst om naar tiende, honderdste
of duizendste, zo maak je minder fouten.

Ik kan vraagstukken met kommagetallen oplossen
Lees het vraagstuk en duid de belangrijkste
gegevens aan. Lees goed wat er gevraagd
wordt.

Ik kan handig rekenen met kommagetallen
Je kent de technieken voor het handig
rekenen onvoldoende. Dit moet je studeren.

Meten

Ik kan de maateenheden omzetten

Ik kan meetresultaten uitdrukken in een passende
maateenheid

Kies een juiste maateenheid bij het meten.
Een kind van de klas is niet 120m hoog maar
120cm.

Ik kan de omtrek en de oppervlakte aanduiden

Ik kan de hoogte in vlakke figuren tekenen Je duidt de schuine zijde aan.

Ik kan de omtrek van een veelhoek berekenen

Ik kan de oppervlakte berekenen van de gekende
vlakke figuren

/

Wereldoriëntatie

Wetenschap en Techniek

ik kan de belangrijkste delen van planten aanduiden,
benoemen en de functie ervan uitleggen
ik kan eenvoudige determinatietabellen van planten en
zwammen hanteren en interpreteren
Ik kan een houding van zorg en respect voor de natuur
illustreren.

Mens en Maatschappij

Ik weet in welke gemeente of stad en provincie ik woon
en tot welk gewest en gemeenschap mijn stad of
gemeente behoort.
Ik kan de provincies, de provinciehoofdplaatsen en
enkele andere belangrijke geografische elementen
situeren op de kaart van België.

/
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Muzische Vorming

BEELD

Ik kan vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een
plaats geven in een compositie

Uitstap 'Kunst op pad'.
Je was onvoldoende bezig met het creëren
van je affiche. De opdracht om 'gestapeld' in
je eindproduct weer te geven was niet
helemaal geslaagd.

DRAMA

Ik kan een verhaal opbouwen als begin – midden –
einde

Het idee van je stop-motion filmpje is goed.
Je kwam met een goed idee en dat was
degelijk uitgewerkt.

Levensbeschouwelijke Vakken

Lichamelijke opvoeding

Attitudes

Media

Ik herken ongewenste informatie en kan hiermee
omgaan

Ik kan veilig deelnemen aan sociale netwerken

Punten na lessen rond Interland (Veilig op het internet).

Sociale Vaardigheden

Ik kan een complimentje aanvaarden
Probeer wel zelf niet teveel naar
complimentjes te vissen.

Ik kan een conflict op een geweldloze manier oplossen

Als je ruzie hebt met iemand in de klas of
speelplaats gebruik je regelmatig
gewelddadige woorden. Probeer altijd rustig
te blijven!

Ik reflecteer over het gedrag van mezelf en dat van
anderen

Je vraagt vaak of je goed gewerkt hebt in de
klas. Vaak ken je zelf het antwoord al op die
vraag. Let erop dat de leerkracht je niet altijd
dezelfde opmerkingen moet geven. Leer uit je
fouten.

Ik sta open voor kritiek

Probeer niet altijd te antwoorden met 'ja
maar...'. Luister naar wat de leerkracht te
vertellen heeft zonder hier steeds tegen in te
gaan.

Het loopt voor jou niet altijd even makkelijk in de klas Noah. Probeer wat minder commentaar op de andere te
geven. Je zal meer respect van hen krijgen op die manier. Je weet heel goed wat je moet doen reacties van je
klasgenoten uit te lokken. Hier moet je echt mee stoppen.

Leren Leren

Ik kan de gekozen oplossingswijze verwoorden

Je kan moeilijk praten over hoe je tot een
oplossing kwam. Probeer je woordenschat uit
te breiden zodat we jou beter kunnen
begrijpen.

Ik kan nadenken of mijn oplossing realistisch is en
aanpassen indien nodig

Je kijkt je vragen onvoldoende na. Probeer je
af te vragen af je antwoord wel kan kloppen.

Ik kan voorbeelden geven van hoe ik zelfstandig werk

4



Algemene commentaar

/

Evaluatie

Wat vind ik van mijn rapport?

Waaraan ga ik werken?

Wat vinden mijn ouders van mijn rapport?

Handtekening directeur                    Handtekening klastitularis                        Handtekening ouders     
   
Wendy Gautier Frederik Steyvers

5



5YLA

2021 - 2022

Aymen Salah

Winterrapport

BSGO  De Mozaïek
Van Ysendyckstraat 24 – 32
1030 Schaarbeek

1

Nederlands: Mondelinge vaardigheden

Luistervaardigheden

Ik kan figuurlijk taalgebruik herkennen.

Ik kan een luisterfragment begrijpen.

Ik ken het verschil tussen een feit en een mening.

Nederlands: Schriftelijke vaardigheden

LEZEN

Ik kan sleutelwoorden in een tekst terugvinden en een
tekst samenvatten met behulp van de 5 W-vragen en
de H-vraag.

Je antwoord past niet altijd bij je vraag of is
onvolledig. Bij het antwoord schrijven we ook
geen vraagtekens.

Ik kan een mop herkennen en de kenmerken afleiden.

Ik kan afleiden wat een mop grappig maakt.

SCHRIJVEN

Ik kan de werkwoorden in de tegenwoordige tijd juist
schrijven.

Ik kan onthoudwoorden juist schrijven.

Ik kan leenwoorden uit het Engels of Frans correct
schrijven.
Ik kan weetwoorden met uitgesproken oo als au of eau
schrijven.

Ik kan woorden op -teit en -heid juist schrijven.

Ik kan woorden schrijven op -ium en -eum.

Ik kan woorden schrijven met het achtervoegsel
-isch(e).

In de oefeningen hierover kan je dit goed.
Gebruik die kennis ook bij het dictee!

Ik kan de apostrof, het trema en het koppelteken
correct gebruiken en schrijven.

Niet alle woorden in het meervoud worden
met een apostrof geschreven: zo wordt
bijvoorbeeld kanarie ,kanaries.

Ik kan de vrije klinker ie als i schrijven.

Ik kan woorden op -tie correct schrijven.

ik kan het onderwerp en de persoonsvorm in een zin
aanduiden.

Ik kan met behulp van het gepaste vraagwoord andere
zinsdelen in een zin aanduiden.

Je moet de betekenis van alle woorden
kennen om het juiste vraagwoord te vinden.
Blijf je Nederlands oefenen.

/



Frans: Mondelinge vaardigheden

Frans: Schriftelijke vaardigheden

Schrijven

Ik ken de betekenis van woorden/woordcombinaties.

Ik kan het zelfstandig naamwoord aanpassen aan de
context.

Ik kan de voornaamwoorden juist gebruiken.

Ik kan een zin/tekst juist overschrijven.

/

Wiskunde

Getallen

Ik kan breuken als kommagetal noteren

Ik kan kommagetallen omzetten in een breuk

Ik kan kommagetallen op een getallenlijn plaatsen

Ik kan tellen met sprongen

Bewerkingen

Ik kan optellen en aftrekken met kommagetallen

Ik kan vermenigvuldig en delen met kommagetallen

Ik kan vraagstukken met kommagetallen oplossen

Ik kan handig rekenen met kommagetallen

Meten

Ik kan de maateenheden omzetten

Ik kan meetresultaten uitdrukken in een passende
maateenheid

Ik kan de omtrek en de oppervlakte aanduiden

Ik kan de hoogte in vlakke figuren tekenen
Gebruik je geodriehoek om nauwkeurig te
tekenen.

Ik kan de omtrek van een veelhoek berekenen

Ik kan de oppervlakte berekenen van de gekende
vlakke figuren

Je vergeet te delen door 2 bij het berekenen
van de oppervlakte van een driehoek.

/

2



Wereldoriëntatie

Wetenschap en Techniek

ik kan de belangrijkste delen van planten aanduiden,
benoemen en de functie ervan uitleggen
ik kan eenvoudige determinatietabellen van planten en
zwammen hanteren en interpreteren
Ik kan een houding van zorg en respect voor de natuur
illustreren.

Mens en Maatschappij

Ik weet in welke gemeente of stad en provincie ik woon
en tot welk gewest en gemeenschap mijn stad of
gemeente behoort.
Ik kan de provincies, de provinciehoofdplaatsen en
enkele andere belangrijke geografische elementen
situeren op de kaart van België.

/

Muzische Vorming

BEELD

Ik kan vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een
plaats geven in een compositie

Uitstap 'Kunst op pad'.
Je was tijdens de uitstap gemotiveerd om tot
een mooi eindresultaat te komen. Je affiche
toont goed de opdracht waaraan je werkte.

DRAMA

Ik kan een verhaal opbouwen als begin – midden –
einde

Ondanks een moeilijke start bij het maken
van je stop-motion filmpje kwam je
uiteindelijk met een goede idee. Probeer wel
van de start actief mee te werken.

Levensbeschouwelijke Vakken

Lichamelijke opvoeding

Attitudes

Media

Ik herken ongewenste informatie en kan hiermee
omgaan

Ik kan veilig deelnemen aan sociale netwerken

3



Punten na lessen rond Interland (Veilig op het internet).

Sociale Vaardigheden

Ik kan een complimentje aanvaarden

Ik kan een conflict op een geweldloze manier oplossen

Als je een probleem hebt reageer je soms
explosief. Je kan dingen zeggen waar je
achteraf spijt van hebt. Probeer altijd rustig te
blijven.

Ik reflecteer over het gedrag van mezelf en dat van
anderen

Je geeft regelmatig commentaar op je
klasgenoten. Probeer dit niet te doen. Je komt
hierdoor soms wat onbeleefd over maar dat
bedoel je niet zo.

Ik sta open voor kritiek

Je luistert altijd naar de opmerkingen die je
krijgt. Je probeert hier rekening mee te
houden maar soms blijven je impulsen
sterken dan jezelf.

Je komt altijd op voor je vrienden en dat is een fijne houding. Probeer wel wat toleranter te zijn voor de andere
in de klas. Zoek een manier om je minder te storen aan hen en hou je commentaar even in.

Leren Leren

Ik kan de gekozen oplossingswijze verwoorden

Voor wiskunde kan je dit goed. Bij taal is dit
moeilijker. Denk altijd goed na over je
antwoorden en gebruik de verschillende
oplossingsstrategieën.

Ik kan nadenken of mijn oplossing realistisch is en
aanpassen indien nodig

Ik kan voorbeelden geven van hoe ik zelfstandig werk

4



Algemene commentaar

/

Evaluatie

Wat vind ik van mijn rapport?

Waaraan ga ik werken?

Wat vinden mijn ouders van mijn rapport?

Handtekening directeur                    Handtekening klastitularis                        Handtekening ouders     
   
Wendy Gautier Frederik Steyvers
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5YLA

2021 - 2022

Melisa Yusuf Seyrani

Winterrapport

BSGO  De Mozaïek
Van Ysendyckstraat 24 – 32
1030 Schaarbeek

1

Nederlands: Mondelinge vaardigheden

Luistervaardigheden

Ik kan figuurlijk taalgebruik herkennen. Afw.

Ik kan een luisterfragment begrijpen.

Ik ken het verschil tussen een feit en een mening. Afw.

Nederlands: Schriftelijke vaardigheden

LEZEN

Ik kan sleutelwoorden in een tekst terugvinden en een
tekst samenvatten met behulp van de 5 W-vragen en
de H-vraag.

Je stelt goede vragen maar ze passen niet
helemaal bij de opdracht.

Ik kan een mop herkennen en de kenmerken afleiden. Je vergat enkele kenmerken aan te duiden.

Ik kan afleiden wat een mop grappig maakt.

SCHRIJVEN

Ik kan de werkwoorden in de tegenwoordige tijd juist
schrijven.

Afw.: Zoek eerst de stam en volg dan de
stappen van het schema.

Ik kan onthoudwoorden juist schrijven. Afw.

Ik kan leenwoorden uit het Engels of Frans correct
schrijven.

Let op het accent bij woorden als café en
paté.

Ik kan weetwoorden met uitgesproken oo als au of eau
schrijven.

Ik kan woorden op -teit en -heid juist schrijven.

Ik kan woorden schrijven op -ium en -eum.

Ik kan woorden schrijven met het achtervoegsel
-isch(e).
Ik kan de apostrof, het trema en het koppelteken
correct gebruiken en schrijven.

Afw.

Ik kan de vrije klinker ie als i schrijven. Afw.
Ik kan woorden op -tie correct schrijven. Afw.
ik kan het onderwerp en de persoonsvorm in een zin
aanduiden.
Ik kan met behulp van het gepaste vraagwoord andere
zinsdelen in een zin aanduiden.

/

Frans: Mondelinge vaardigheden



Frans: Schriftelijke vaardigheden

Schrijven

Ik ken de betekenis van woorden/woordcombinaties.

Ik kan het zelfstandig naamwoord aanpassen aan de
context.

Ik kan de voornaamwoorden juist gebruiken.

Ik kan een zin/tekst juist overschrijven.

/

Wiskunde

Ik kan breuken als kommagetal noteren Afw.
Ik kan kommagetallen omzetten in een breuk Afw.
Ik kan kommagetallen op een getallenlijn plaatsen Afw.
Ik kan tellen met sprongen Afw.

Ik kan optellen en aftrekken met kommagetallen Afw.
Ik kan vermenigvuldig en delen met kommagetallen Afw.
Ik kan vraagstukken met kommagetallen oplossen Afw.
Ik kan handig rekenen met kommagetallen Afw.

Meten

Ik kan de maateenheden omzetten

Ik kan meetresultaten uitdrukken in een passende
maateenheid

Ik kan de omtrek en de oppervlakte aanduiden

Ik kan de hoogte in vlakke figuren tekenen
Gebruik je geodriehoek om nauwkeurig te
tekenen.

Ik kan de omtrek van een veelhoek berekenen

Ik kan de oppervlakte berekenen van de gekende
vlakke figuren

/

Wereldoriëntatie

Wetenschap en Techniek
ik kan de belangrijkste delen van planten aanduiden,
benoemen en de functie ervan uitleggen

Afw.

ik kan eenvoudige determinatietabellen van planten en
zwammen hanteren en interpreteren

Afw.

Ik kan een houding van zorg en respect voor de natuur
illustreren.

Afw.

Mens en Maatschappij
Ik weet in welke gemeente of stad en provincie ik woon
en tot welk gewest en gemeenschap mijn stad of
gemeente behoort.

Afw.

Ik kan de provincies, de provinciehoofdplaatsen en
enkele andere belangrijke geografische elementen
situeren op de kaart van België.

Afw.
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/

Muzische Vorming

BEELD

Ik kan vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een
plaats geven in een compositie

Uitstap 'Kunst op pad'.
Je was tijdens de uitstap gemotiveerd om tot
een mooi eindresultaat te komen.

Ik kan een verhaal opbouwen als begin – midden –
einde

Afw.

Levensbeschouwelijke Vakken

Lichamelijke opvoeding

Attitudes

Media

Ik herken ongewenste informatie en kan hiermee
omgaan

Ik kan veilig deelnemen aan sociale netwerken

Punten na lessen rond Interland (Veilig op het internet).

Sociale Vaardigheden

Ik kan een complimentje aanvaarden

Ik kan een conflict op een geweldloze manier oplossen

Ik reflecteer over het gedrag van mezelf en dat van
anderen

Ik sta open voor kritiek

Je hebt altijd respect voor de andere leerlingen. Je bent geduldig en altijd bereid om te helpen. Ik bewonder je
positieve houding! Doe zo verder.

Leren Leren

Ik kan de gekozen oplossingswijze verwoorden

Ik kan nadenken of mijn oplossing realistisch is en
aanpassen indien nodig

Je kijkt je toetsen goed na en controleert of je
antwoord kan kloppen.

Ik kan voorbeelden geven van hoe ik zelfstandig werk

3



Algemene commentaar

/

Evaluatie

Wat vind ik van mijn rapport?

Waaraan ga ik werken?

Wat vinden mijn ouders van mijn rapport?

Handtekening directeur                    Handtekening klastitularis                        Handtekening ouders     
   
Wendy Gautier Frederik Steyvers
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2021 - 2022

Oumou Koultoumi Sow

Winterrapport

BSGO  De Mozaïek
Van Ysendyckstraat 24 – 32
1030 Schaarbeek

1

Nederlands: Mondelinge vaardigheden

Luistervaardigheden

Ik kan figuurlijk taalgebruik herkennen.

Ik kan een luisterfragment begrijpen.

Ik ken het verschil tussen een feit en een mening.

Nederlands: Schriftelijke vaardigheden

LEZEN

Ik kan sleutelwoorden in een tekst terugvinden en een
tekst samenvatten met behulp van de 5 W-vragen en
de H-vraag.

Ik kan een mop herkennen en de kenmerken afleiden.

Ik kan afleiden wat een mop grappig maakt.

SCHRIJVEN

Ik kan de werkwoorden in de tegenwoordige tijd juist
schrijven.

Ik kan onthoudwoorden juist schrijven.

Ik kan leenwoorden uit het Engels of Frans correct
schrijven.
Ik kan weetwoorden met uitgesproken oo als au of eau
schrijven.

Ik kan woorden op -teit en -heid juist schrijven.

Ik kan woorden schrijven op -ium en -eum.

Ik kan woorden schrijven met het achtervoegsel
-isch(e).

Je kan de woorden op -isch perfect schrijven
in de oefeningen. Probeer hier ook aan te
denken tijdens het dictee.

Ik kan de apostrof, het trema en het koppelteken
correct gebruiken en schrijven.

Ik kan de vrije klinker ie als i schrijven.

Ik kan woorden op -tie correct schrijven.

ik kan het onderwerp en de persoonsvorm in een zin
aanduiden.
Ik kan met behulp van het gepaste vraagwoord andere
zinsdelen in een zin aanduiden.

Noteer alleen het deel van de zin dat
antwoordt op de vraag.

/



Frans: Mondelinge vaardigheden

Frans: Schriftelijke vaardigheden

Schrijven

Ik ken de betekenis van woorden/woordcombinaties.

Ik kan het zelfstandig naamwoord aanpassen aan de
context.

Ik kan de voornaamwoorden juist gebruiken.

Ik kan een zin/tekst juist overschrijven.

/

Wiskunde

Getallen

Ik kan breuken als kommagetal noteren

Ik kan kommagetallen omzetten in een breuk

Ik kan kommagetallen op een getallenlijn plaatsen

Ik kan tellen met sprongen

Bewerkingen

Ik kan optellen en aftrekken met kommagetallen

Ik kan vermenigvuldig en delen met kommagetallen

Ik kan vraagstukken met kommagetallen oplossen

Ik kan handig rekenen met kommagetallen

Meten

Ik kan de maateenheden omzetten

Ik kan meetresultaten uitdrukken in een passende
maateenheid

Ik kan de omtrek en de oppervlakte aanduiden

Ik kan de hoogte in vlakke figuren tekenen

Ik kan de omtrek van een veelhoek berekenen

Ik kan de oppervlakte berekenen van de gekende
vlakke figuren

/

2



Wereldoriëntatie

Wetenschap en Techniek

ik kan de belangrijkste delen van planten aanduiden,
benoemen en de functie ervan uitleggen
ik kan eenvoudige determinatietabellen van planten en
zwammen hanteren en interpreteren
Ik kan een houding van zorg en respect voor de natuur
illustreren.

Mens en Maatschappij

Ik weet in welke gemeente of stad en provincie ik woon
en tot welk gewest en gemeenschap mijn stad of
gemeente behoort.
Ik kan de provincies, de provinciehoofdplaatsen en
enkele andere belangrijke geografische elementen
situeren op de kaart van België.

/

Muzische Vorming

BEELD

Ik kan vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een
plaats geven in een compositie

Uitstap 'Kunst op pad'.
Je was te snel tevreden bij het creëren van je
affiche. Bij het zien van jullie eindproduct was
niet duidelijk rond welk thema jullie gewerkt
hadden.

DRAMA

Ik kan een verhaal opbouwen als begin – midden –
einde

Je had een goed concept voor je stop-motion
filmpje.

Levensbeschouwelijke Vakken

Lichamelijke opvoeding

Attitudes

Media

Ik herken ongewenste informatie en kan hiermee
omgaan

Ik kan veilig deelnemen aan sociale netwerken

Punten na lessen rond Interland (Veilig op het internet).

Sociale Vaardigheden

Ik kan een complimentje aanvaarden

Ik kan een conflict op een geweldloze manier oplossen

Ik reflecteer over het gedrag van mezelf en dat van
anderen

Ik sta open voor kritiek

3



Je hebt altijd respect voor de andere leerlingen. Je bent geduldig en altijd bereid om te helpen. Ik bewonder je
positieve houding! Doe zo verder.

Leren Leren

Ik kan de gekozen oplossingswijze verwoorden
Je kan altijd heel goed uitleggen hoe je
oefeningen oplost. Je helpt hiermee ook
andere klasgenoten. Dat is heel fijn Oumou!

Ik kan nadenken of mijn oplossing realistisch is en
aanpassen indien nodig

Ik kan voorbeelden geven van hoe ik zelfstandig werk

Algemene commentaar

/

Evaluatie

Wat vind ik van mijn rapport?

Waaraan ga ik werken?

Wat vinden mijn ouders van mijn rapport?

Handtekening directeur                    Handtekening klastitularis                        Handtekening ouders     
   
Wendy Gautier Frederik Steyvers
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