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Evaluatiereglement addendum – schooljaar 2020-2021 1ste semester - Coronacrisis 

Aangepaste regelgeving voor de evaluatieperiode 1ste semester, schooljaar 2020-2021 
Wegens gedeeltelijke schorsing van de lessen door beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad 
betreffende het coronavirus. 
 
De tijdelijke fase oranje en fase rood (na de herfstvakantie) voor de kunstacademie heeft een grote 
invloed op de werking en het evaluatiebeleid van onze school. 
Lessen zijn deels geschorst en in aanloop naar de nakende proeven/toonmomenten, voordrachten en 
tentoonstellingen dringt een aangepaste regelgeving zich op. 
 
We proberen op efficiënte wijze de evaluatieperiode bij te sturen om het leer- en evaluatieproces voor 
leerlingen en personeel te garanderen. 
Genomen beslissingen (1ste evaluatieperiode schooljaar 2020-2021): 
 

• Omdat het verboden is om openbare of interne toonmomenten te organiseren met meer dan 2 
personen, worden deze voor elk domein anders ingevuld. 
 

• Alle leerlingen in het domein Woord, Dans & BaK (alle graden) worden geëvalueerd a.d.h.v. 
permanente evaluatie.  
 

• In het domein Muziek worden alle proeven/toonmomenten vervangen door het systeem van 
permanente evaluatie voor volgende graden: 
1.1 – 1.2 – 2.1 – 2.2 – 2.3 –2.4 alternatieve proef – 3.1 – 3.2 – 3.3 alternatieve proef – 4.1 – 4.2 – 4.3 
alternatieve proef – S1 – S2 alternatieve proef. 
We gebruiken dus enkel permanente evaluatie voor het meten van de verschillende competenties 
in het 1ste semester.  
Hierbij is het van groot belang de meetbaarheid van de competenties grondig te argumenteren in 
het opmerkingsveld. Evalueer dus niet enkel met een cijfer maar geef ook gerichte feedback over 
alle competenties. 
 

• Organisatie interne toonmomenten voor alle eindgraden (2.4 – 3.3 – 4.3 en S2): 
o Gaan door zonder publiek en enkel (1 op 1) in aanwezigheid van de vakleerkracht. 
o De leerkracht maakt in de klas, of de leerling thuis tussen 16 november en uiterlijk 31 januari 

een video-opname met een smartphone/tablet die als toonmoment dient en door de 
leerkracht beoordeeld wordt. 

o Repertorium: 1 werk, een 2de werk kan optioneel toegevoegd worden aan het programma. 
o Deze opnames worden uiterlijk op 31/01/2021 aan de beleidscoördinator bezorgd die deze 

archiveert. 
 

• Alle leerlingen groepsmusiceren en alle leerlingen groepsmusiceren in de alternatieve leercontext 
(ALC) krijgen een beoordeling op basis van permanente evaluatie zonder toonmoment. 
 

• Ook voor alle klassikale vakken geldt de permanente evaluatie. 
 

• Voor het vak Muziekparels blijft de zelfevaluatie door leerlingen van toepassing.  
 
De beoordeling op de evaluatiefiche 
Op 13/02/2021 worden de rapporten digitaal verstuurd door het secretariaat met dko3. 
Alles dient ten laatste op 12/02/2021 te worden ingevuld voor al je leerlingen.  
 
OPGELET! 
Op de evaluatiefiches is het niet mogelijk om hier nieuwe (aangepaste) velden voor te voorzien. Er wordt 
een gemiddelde berekend door dko3 van beide semesters, op gelijke parameters. 
Zowel in het veld permanente evaluatie als bij het toonmoment vul je dezelfde punten in op 100. 
 


