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Evaluatie 3SPWE 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Beste ouders, 
 
Als school en als leerkrachten proberen wij continu om bepaalde zaken omtrent methodiek of 
evaluatie anders aan te pakken als we denken dat dat de leerlingen ten goede komt. In het derde 
jaar gaan dit schooljaar de nieuwe eindtermen van kracht en dat is een uitgelezen moment om alles 
opnieuw in vraag te stellen. 
 
Als leerkrachten sport merkten wij dat het soms moeilijk is om binnen ons vak cijfermatig te quoteren 
aangezien het vaak over subjectieve doelstellingen gaat. Daarom hebben wij voor alle 
leerplan(sub)doelstellingen criteria uitgeschreven en die omgevormd tot een competentierapport. Op 
deze manier verloopt de evaluatie veel leerplangerichter, eerlijker en is ze ook veel transparanter 
naar de leerlingen en ouders toe. Bovendien krijgen jullie meer feedback over wat wij verwachten 
van de leerlingen en op welk niveau uw kind zich op dat moment bevindt. 
 
Hieronder ziet u een voorbeeld van zo een doelstelling met de daaraan gekoppelde criteria 
 

• Onvoldoende = de leerling bevindt zich op een beginsituatie en is nog ver verwijderd van het 
vereiste niveau. 

• Op weg = de leerling is reeds op weg om het te kunnen, maar heeft de doelstelling nog niet 
bereikt. Er zijn nog werkpunten. 

• Bereikt = De leerling kan voor die doelstelling wat wij van hem/haar verwachten. 

• Excellent = De leerling kan voor die doelstelling meer dan wat wij van hem/haar verwachten. 
 

De leerlingen kunnen een duurloop uitvoeren aan een gelijkmatig tempo (30 minuten) 

Onvoldoende Op weg Bereikt Excellent 

Kan geen 30 minuten 
aan een stuk lopen 
zonder te stappen 

Kan 30 minuten lopen, 
maar kan dit nog niet 
aan een gelijkmatig 
tempo 

Kan 30 minuten lopen 
aan een gelijkmatig 
tempo op zijn/haar 
niveau 

Kan 30 minuten lopen 
aan een hoog en 
gelijkmatig tempo 
(meisjes 10,5 km/u, 
jongens 12,5 km/u) 

 



Dit is een voorbeeld van een motorische doelstelling zoals er uiteraard nog meerdere aan bod zullen 
komen, maar nog heel wat andere vaardigheden hebben ook een plaats binnen de lessen 
bewegingswetenschappen en zullen ook geëvalueerd worden, zoals: 

• Analyseren van bewegingen 

• Bijsturen van bewegingen 

• Invullen van andere rollen 
o Helper 
o Scheidsrechter 
o Coach 
o Evaluator 

• Theorie 
o Anatomie 
o Trainingsleer 
o Terminologie 
o Spelregels 
o Enz. 

• Attitudes 
o Fair-play 
o Teamspirit 
o Doorzettingsvermogen 
o Enz. 

 
De leerlingen zijn geslaagd voor een bepaald leerplandoel wanneer ze voor die doelstelling bereikt 
halen. We streven er dus met al onze leerlingen naar om voor het overgrote deel van de 
doelstellingen minstens bereikt te halen. Let wel op, we werken met een graad leerplan, wat wil 
zeggen dat we de leerlingen de tijd geven om te groeien en pas na het 4e jaar een eindbalans 
opmaken. U hoeft dus niet te snel te panikeren wanneer uw kind bepaalde doelstellingen nog niet 
bereikt. 
 
Wij hopen alvast dat u positief staat tegenover deze manier van evalueren. 
 
Met vragen of opmerkingen hieromtrent kan u steeds terecht bij de sportleerkrachten van uw kind. 
 
Christof Maes 
Sarah Berckmoes 
Leerkracht LO en sport 
 


