te nemen. Op vakgroep- en schoolniveau werden hieromtrent nog geen
afspraken gemaakt.
De leerlingen weten wat van hen wordt verwacht op toetsen en examens. Ze
krijgen uitgebreide feedback op de behaalde resultaten, gekoppeld aan
eventuele remediëringsoefeningen.
Om de eigen onderwijskwaliteit te toetsen en de leerlingen te motiveren voor de
wiskunde neemt de school deel aan externe evaluatiemomenten.
Leerbegeleiding
Preventief
Curatief

Deskundigheidsbevordering
Overleg
Vorming

Onderwijsorganisatie
Organisatie curriculum

3.1.1.8

Er is aandacht voor de preventieve leerbegeleiding. De communicatie is
overwegend stimulerend (versus sturend) en gericht op inzet (versus prestatie).
Het studiemateriaal is voldoende gestructureerd en afgestemd op het niveau van
de leerlingen. Het onderwijsleergesprek is de meest gangbare werkvorm,
leerlingactieve werkvormen zijn nog niet ingeburgerd. De klemtoon ligt
overwegend op tempodifferentiatie en niveaudifferentiatie.
Leerstijlendifferentiatie en interessedifferentiatie zijn veeleer zeldzaam. De
aandacht voor het Nederlands als instructietaal en de vakspecifieke
woordenschat voldoet. De focus op het verwoorden van de toegepaste
eigenschappen, definities of stellingen bij de oplossing van de oefeningen is
leraargebonden. Eventuele leerstoornissen worden aangepakt met diverse
begeleidende maatregelen (stimuleren, compenseren, relativeren, remediëren
en dispenseren).
De curatieve leerbegeleiding uit zich positief in inhaallessen of het geven van
extra taken voor instromers of leerlingen met leerachterstand. Er zijn voldoende
remediëringsinitiatieven. De remediëring is zowel afgestemd op de noden van de
leerling als op de leerplandoelstellingen. Een aantal leerlingen van de tweede
graad wordt ingezet om ondersteuning te bieden in de eerste graad.
Het formele vakoverleg behandelt, naast praktische en organisatorische
aspecten, ook vakinhoudelijke onderwerpen. Tijdens de twee schooljaren,
voorafgaand aan de doorlichting, heeft een meerderheid van leraren uit de
vakgroep vakgerichte en algemeen pedagogische nascholingen gevolgd.
Het naast elkaar aanbieden van twee leerwegen (leerweg 4 en leerweg 5) in de
studierichtingen Economie en Latijn is ingegeven door de zorg om in de tweede
graad een zo breed mogelijke basis aan te bieden en een ruime studiekeuze open
te laten in de derde graad. Hierdoor biedt de school voor eenzelfde
structuuronderdeel twee verschillende inhouden aan. Dit is niet conform de
geest van de regelgeving (so64, §3.6.3). In de officiële documenten (notulen van
de delibererende klassenraad, adviezen, rapporten) werden tot op heden
hieromtrent geen conflicten vastgesteld.

Frans in tso tweede graad in de studierichtingen Lichamelijke opvoeding en sport, Sociale en
technische wetenschappen en Techniek-wetenschappen (leerplan D/2012/7841/057)

Voldoet
De eindtermen en de leerplandoelen worden in voldoende mate bereikt. De realisatie van de schrijfdoelen
voldoet nipt. De evaluatiepraktijk gaat in voldoende mate na of de leerplandoelen bereikt worden.
Onderwijsaanbod Het onderwijsaanbod is afgestemd op het verwachte beheersingsniveau en alle
Volledigheid leerplandoelstellingen worden effectief aangeboden, zij het niet altijd
Evenwicht
evenwichtig. De klassikale training van lees- en luistervaardigheid voldoet en het
Beheersingsniveau
Samenhang aanbod van tekstsoorten is voldoende gevarieerd. Enkel prescriptieve teksten zijn
niet opgenomen in het luisteraanbod. In overeenstemming met de
aanbevelingen van het leerplan, oefenen leerlingen frequent spreek- en
gespreksvaardigheid tijdens de lessen. Hierbij is er voldoende aandacht voor
interactionele gesprekken (conversaties en rollenspelen). Hoewel dit geen
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leerplandoel is, geven leerlingen zowel in het eerste als in het tweede leerjaar
meerdere malen een presentatie. Hierdoor worden andere
eindtermgerelateerde taken zoals een situatie, een gebeurtenis of een ervaring
mondeling beschrijven, eerder sporadisch ingeoefend.
De training van schrijfvaardigheid is onvoldoende ingebed in het onderwijs- en
leerproces. Schrijfvaardigheid wordt voornamelijk getoetst en niet stapsgewijs of
aan de hand van schrijfkaders aangeleerd en in de les geoefend. Hierdoor krijgen
leerlingen onvoldoende kansen tot tekstrevisie en tot reflectie over gemaakte
fouten. De planningsdocumenten zijn evenmin ondersteunend voor de
leerplanrealisatie: gesloten verwerkingsoefeningen op grammaticale en lexicale
items worden hierin foutief gelinkt aan de schrijfdoelen voorgeschreven door het
leerplan.
Men streeft ernaar de taalkundige component geïntegreerd in het
vaardigheidsonderwijs aan te bieden, zoals het leerplan voorschrijft. De
woordenschatopbouw is gericht op het gebruik ervan in relevante
communicatieve taalsituaties. Het aanleren en het inslijpen van grammaticale
structuren gebeuren voldoende reflectief en via gerichte verwerkingsoefeningen.
Deze monden echter nog niet systematisch uit in het oefenen van betekenisvolle
taaltaken waarbij leerlingen de aangeleerde structuren mondeling en schriftelijk
gebruiken om zo hun talige competentie te verhogen.
De leraren hanteren consequent het gebruik van de doeltaal, wat de
taalverwerving van de leerlingen ondersteunt. De bereidheid van de leerlingen
tot interactie in de doeltaal is echter beperkt. Zij worden hiertoe ook
onvoldoende aangespoord, bijvoorbeeld door het gebruik van leerlingactieve
werkvormen. Positief is het extra-curriculaire aanbod (Europese projecten) dat
bijdraagt tot de brede vorming en de taalvaardigheid van de leerlingen.
Evaluatiepraktijk
Evenwicht
Volledigheid
Beheersingsniveau
Transparantie

Leerbegeleiding
Preventief
Curatief

In tegenstelling tot in het onderwijsaanbod, staan taaltaken wél centraal in de
evaluatie. De vakgroep heeft recentelijk haar evaluatiepraktijk bijgestuurd en een
meer representatieve evaluatie uitgewerkt. Nog niet alle opdrachten zijn
eenduidig geformuleerd of beantwoorden aan een reëel communicatief doel,
maar globaal genomen komen alle eindtermen en leerplandoelen aan bod in de
evaluatie. Net zoals in het leerstofaanbod, wordt het evenwicht nog
onvoldoende bewaakt, onder meer door ook taalhandelingen te toetsen die niet
voorgeschreven worden door het leerplan.
De gebruikte terminologie en afkortingen in de rapportering zijn voor een leek
onvoldoende transparant. Leerlingen hebben hierdoor niet altijd een duidelijk
zicht op hun reële kennen en kunnen en op hun progressie voor de verschillende
vaardigheden.
Het preventieve luik van de leerbegeleiding is eerder beperkt. De lessen zijn
gestructureerd en er is voldoende aandacht voor deelinstructies bij complexere
taaltaken. De instructies zelf zijn echter niet altijd helder of eenduidig. Er zijn
studietips, reflectiebladen en leerstofoverzichten maar deze verwijzen
voornamelijk naar het instuderen van grammatica en woordenschat of naar het
maken van vertaalopdrachten. Studietips of leerstrategieën bij het inoefenen van
vaardigheden of het uitvoeren van taaltaken ontbreken. Ook het gebruik van
schrijfplannen is nog niet ingeburgerd, wat het leerrendement vermindert. Wel
maken leerlingen veelvuldig gebruik van spreekplannen. Voor leerlingen met
(een vermoeden van) leerstoornissen hanteert de school begeleidingsplannen
waarin concrete afspraken en eventueel dispenserende maatregelen opgenomen
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worden.
De leraren staan zelf in voor de remediëring met betrekking tot het vak en geven
naschools of over de middag extra uitleg aan leerlingen met tegenvallende
leerprestaties. De leerlingen hebben ook toegang tot online
herhalingsoefeningen die aanvullend aangeboden worden bij het leerboek. De
remediëringsinitiatieven worden vermeld in de rapporten en de effecten ervan
worden globaal opgevolgd bij klassenraden.
Uitrusting
ICT
Inzet uitrusting
Leermiddelen

Deskundigheidsbevordering
Overleg
Vorming

3.1.1.9

De leraren beschikken over voldoende actuele leermiddelen om de
leerplandoelen te kunnen realiseren. Er zijn taalklassen die uitgerust zijn met
gemakkelijk verplaatsbaar meubilair, woordenboeken, didactische posters, een
multimedia-pc en een beamer. Ook in alle andere klassen is het vlot gebruik van
audiovisueel materiaal mogelijk. De vakgroep bekostigde met haar
werkingsbudget een deel van de taaltablets, welke vaak geïntegreerd worden in
het leerproces. De leerlingen zitten meestal in de traditionele busopstelling wat
niet bevorderlijk is voor de communicatie.
De vakleraren ontwikkelen hun competenties door nascholing en overleg. Ze
maken een passende selectie uit de beschikbare nascholingen en trachten de
onderwijs- en evaluatiepraktijk in te vullen en bij te sturen volgens de nieuw
verworven inzichten. Hierbij laten ze zich ondersteunen door de pedagogische
begeleidingsdienst. Er is voldoende horizontaal overleg maar er werden nog geen
leerlijnen voor de verschillende vaardigheden geconcretiseerd over de leerjaren
en graden heen. De vakgroep staat voor de uitdaging om de nieuw verworven
inzichten met betrekking tot taakgericht werken en evalueren ook systematisch
te implementeren in het dagelijks onderwijsleerproces via leerplangerichte
opdrachten en activerende werkvormen.

Economie in het specifiek gedeelte in aso derde graad Economie-moderne talen en Economiewiskunde (leerplan D/2006/0279/051)

Voldoet
De specifieke eindtermen en de leerplandoelstellingen worden in voldoende mate bereikt. De ingezette
leer- en ICT-middelen ondersteunen het bereiken van deze specifieke eindtermen en
leerplandoelstellingen.
Onderwijsaanbod Het onderwijsaanbod is quasi volledig. Doorgaans komen alle leerdoelen van
Volledigheid algemene economie aan bod. De afwezigheid van een leraar maakte dat vorig
Evenwicht
schooljaar de leerplandoelstellingen inzake inkomensverdeling niet werden
Beheersingsniveau
Samenhang aangeboden. Aan de hand van concrete contexten en economische vraagstukken
verwerven de leerlingen inzicht in de theoretische economische referentiekaders
en hun onderlinge verbanden. Zij ontwikkelen tevens de nodige
(probleemoplossende) vaardigheden om actuele ontwikkelingen hiermee te
analyseren en kritisch te evalueren. Daarbij besteden zij voldoende aandacht aan
de grafische verwerking en de interpretatie ervan. Zij bouwen zelf voldoende
kennis en inzicht op om mee te denken over sociaal-economische problemen,
waarbij de ethische dimensie niet uit het oog wordt verloren. Hierbij is er
eveneens aandacht voor het verwerven van een duurzaam begrippenkader. Het
onderwijsaanbod van het luik bedrijfswetenschappen is volledig. De verschillende
dimensies van het ondernemen worden voldoende diepgaand behandeld.
Uitgaande van een bedrijfseconomische realiteit verwerven de leerlingen inzicht
in het ondernemingsplan en de toegevoegde waarde om zo te komen tot de
evaluatie van de ondernemingsprestaties. Door de deelname aan externe
projecten en een bedrijfsbezoek verruimen de leerlingen hun leerplancurriculum.
De leerlingen participeren ook aan de minionderneming in het vak seminarie. De
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