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Inleiding

Scholen die deelnemen aan de gestandaardiseerde proeven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
ontvangen een schoolrapport en per deelnemende klas een klasrapport. In dit klasrapport vind
je de resultaten van jullie klassen voor deze gestandaardiseerde proef. We leggen je hieronder
uit hoe je die resultaten kunt interpreteren.

De resultaten van onze gestandaardiseerde proeven zijn outputgegevens waarmee de school
haar eigen werking kan beoordelen in het kader van haar interne kwaliteitsontwikkeling. Om de
kwaliteit van het onderwijs te kunnen evalueren, is het nuttig om zicht te krijgen op de
resultaten die de school bij haar leerlingen behaalt. Ze helpen een antwoord te vinden op de
vraag of men met het hele team erin slaagt de leerplandoelen, en dus ook de eindtermen,
doorheen de leerjaren van de basisschool bij de leerlingen te realiseren. Je kunt de resultaten
gebruiken bij de evaluatie van de schoolwerking over een deel van de doelen van de getoetste
leergebieden. Voor een volwaardige evaluatie moet het team ook heel wat andere gegevens
naast de toetsresultaten leggen.

Interessant is dat je de resultaten van de eigen school met die van een grote groep scholen kunt
vergelijken. Voor bepaalde aspecten zal je als team vaststellen dat je onder of boven het
Vlaamse gemiddelde landt. Dat is een aanknopingspunt voor de analyse van de eigen
schoolresultaten.

Om de resultaten van de school goed te kunnen interpreteren, is het aangewezen om zich met
'de eigen familie' of de referentiegroep te vergelijken. Dat wil zeggen: met een groep scholen
die met een vergelijkbare leerlingenpopulatie werkt. Vandaar dat we in het schoolrapport niet
alleen het Vlaamse gemiddelde ter vergelijking aanbieden, maar ook het gemiddelde van de
referentiegroep waartoe jouw school behoort. Scholen worden onderverdeeld in vier
referentiegroepen volgens de onderwijs kansarmoede-indicator (OKI).

Wie boven het gemiddelde van zijn referentiegroep scoort, doet het meer dan behoorlijk, ook al
scoor je misschien onder het Vlaamse gemiddelde. Wie echter onder het gemiddelde van de
referentiegroep scoort, weet alvast dat de zwakke score niet enkel aan de leerlingenkenmerken
moet worden toegeschreven.

Je wordt in de vergelijking van je resultaten geholpen doordat in je rapport sommige vakjes grijs
oplichten. Dit geeft aan dat het resultaat minstens één standaardafwijking verschilt van het
gemiddelde van je referentiegroep en dat je score dus opvallend beter of slechter is. Bij een
opvallend slechtere score moet je als school dus des te meer nagaan of er aan de
onderwijspraktijk kan worden gesleuteld. Je vindt enkel grijze vakjes terug op het niveau van de
leergebieden en de leerinhouden. De resultaten op afzonderlijke vragen zijn immers enkel
opvallend als ze in samenhang met de resultaten op het leergebied of de inhoud worden
bekeken.

Namens het evaluatiebox-team van Katholiek Onderwijs Vlaanderen hopen we dat dit rapport
een goede aanzet geeft om voor de kwaliteit van je school zorg te dragen.

Anne Verhoeven
Teamverantwoordelijke basisonderwijs
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Gedifferentieerde rapportering
Dit rapport brengt de resultaten van de leerlingen gedifferentieerd in beeld. Leerlingen met
speciale ondersteuningsbehoeften kunnen op hun manier deelnemen aan de toets, zodat ook zij
de kans krijgen om te tonen welke kennis en vaardigheden ze beheersen.

Enerzijds zijn er leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die gebruik maken van redelijke
aanpassingen (RA) bij het maken van de toetsen. Er wordt verwacht dat zij met deze
aanpassingen de vooropgestelde doelen beheersen. Hun resultaten worden dan ook, samen met
de resultaten van de leerlingen die de toets op een gestandaardiseerde manier afleggen,
meegenomen in de gemiddeldes van de klas, van de school, van de referentiegroep en van
Vlaanderen.

Anderzijds zijn er leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen (IAC) en
anderstalige nieuwkomers (AN). Enkel een leerling die beschikt over een verslag dat toegang
geeft tot het buitengewoon onderwijs kan een individueel aangepast curriculum volgen in het
gewoon onderwijs. Aangezien van leerlingen met een IAC en van anderstalige nieuwkomers niet
verwacht wordt dat zij de doelen van het gemeenschappelijk curriculum beheersen, worden hun
resultaten niet mee opgenomen in de gemiddeldes van de klas, van de school, van de
referentiegroep en van Vlaanderen. In het klasrapport worden hun individuele resultaten wel
gerapporteerd.

Veelgestelde vragen

• Heeft het zin klasresultaten binnen de school of scholengemeenschap te vergelijken?

Het klasrapport bevat de resultaten gegroepeerd per klas. Daar moet je zeer omzichtig mee
omgaan. Het is in elk geval niet de bedoeling om leraren met elkaar te vergelijken.
Leerlingengroepen kunnen immers erg van elkaar verschillen. Bovendien zijn de resultaten
van de leerlingen de vrucht van hun volledige schoolloopbaan en niet enkel van het jaar
waarin de toets afgenomen wordt.

• Zijn de resultaten bruikbaar voor de evaluatie van de individuele leerlingen?

De belangrijkste doelstelling van de gestandaardiseerde proeven voor een school, is om met
de resultaten aan de slag te gaan in het kader van hun interne kwaliteitsontwikkeling. Het
zwaartepunt van de analyse van de resultaten ligt op het proces van zelfevaluatie van de
school. Dat wil zeggen: op de gezamenlijke reflectie op de resultaten, in het vooruitzicht van
verbeteringen van de onderwijspraktijk doorheen de hele basisschool.

De toetsen worden dus niet ontwikkeld om na te gaan of een individuele leerling op het einde
van het basisonderwijs de doelstellingen beheerst, bijvoorbeeld in het kader van de uitreiking
van het getuigschrift. De individuele leerlingresultaten die opgenomen zijn in het klasrapport,
kunnen leraren gebruiken om na te gaan hoever elke individuele leerling staat, maar dan
enkel als één van de elementen waarmee de leraar in zijn beoordeling rekening houdt, naast
andere evaluaties. Leraren hebben namelijk meer manieren om zich een beeld te vormen van
wat een leerling kent en kan en van wie de leerling is. Het is dan ook niet de bedoeling om de
score zonder meer op het rapport van de leerling over te schrijven.
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Klasresultaten Wiskunde

Klas (*) Ref.groep
(**)

Vlaanderen

Resultaten per leerinhoud

SchoolLeerinhoud
Gemiddelde in %

66Bewerkingen 75 77-11 71
64Grafieken 70 72-8 61
65MMR 66 68-3 62

* De getallen in groen en rood geven het verschil aan tussen het gemiddelde van de klas en dat van de referentiegroep.
Positieve verschillen staan links in het groen. Negatieve verschillen staan rechts in het rood.
**Om de referentiegroep te kennen, zie schoolrapport.
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Bij bewerkingen komt het erop aan dat leerlingen concrete situaties in verband brengen
met bewerkingen en omgekeerd. Inzicht in de eigenschappen van bewerkingen en de
relaties tussen bewerkingen is essentieel om handig te kunnen rekenen. Leerlingen leren
vier rekenwijzen: hoofdrekenen, cijferen, schattend rekenen en werken met de
zakrekenmachine. Op het einde van de basisschool kiezen ze de meest geschikte
rekenwijze om verschillende soorten vraagstukken op te lossen.

Aantal leerlingen die gestandaardiseerd deelnamen aan de proef: 14
Aantal deelgenomen leerlingen: 14

Resultaten per vraag: Bewerkingen

Aantal leerlingen met redelijke aanpassingen die deelnamen aan de proef: 0
Aantal leerlingen met IAC en/of AN die deelnamen aan de proef: 0

Gemiddelde
Vlaanderen in

%

Vraag Gemiddelde
klas in %

Aantal juiste
antwoorden

Gemiddelde
school in %

Gemiddelde
referentiegroep

in %
93+11 81 8213/141 89
50 -23 71 737/142 61
57 -24 79 818/143 71
64 -9 72 739/144 71
93+10 82 8313/145 86
57 -18 72 758/146 64
64 -14 75 789/147 71
64 -7 68 719/148 68
71 -16 85 8710/149 79
43 -20 62 636/1410 46
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Grafieken, tabellen en diagrammen brengen informatie schematisch in beeld.
Bij grafische voorstellingen komt het erop aan dat leerlingen wiskundige gegevens
correct leren voorstellen en interpreteren.

Aantal leerlingen die gestandaardiseerd deelnamen aan de proef: 14
Aantal deelgenomen leerlingen: 14

Resultaten per vraag: Grafieken

Aantal leerlingen met redelijke aanpassingen die deelnamen aan de proef: 0
Aantal leerlingen met IAC en/of AN die deelnamen aan de proef: 0

Gemiddelde
Vlaanderen in

%

Vraag Gemiddelde
klas in %

Aantal juiste
antwoorden

Gemiddelde
school in %

Gemiddelde
referentiegroep

in %
86 -9 93 9512/1424 82
71 -10 80 8110/1425 75
29 -21 47 504/1426 39
79+10 66 6911/1427 57
57 -8 62 658/1428 50
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Het eerste deel in de leerlijn meten en metend rekenen is dingen kwalitatief leren
vergelijken zonder meetinstrument en maateenheid. Geleidelijk ontstaat het inzicht dat
het kwantitatieve meten bestaat uit nagaan hoeveel keer de maateenheid in het te
meten voorwerp gaat. Leerlingen ervaren daarbij de nood aan een
standaardmaateenheid. Op basis van referentiematen maken ze schattingen. Meten en
metend rekenen is praktisch, functioneel en veelzijdig.

Aantal leerlingen die gestandaardiseerd deelnamen aan de proef: 14
Aantal deelgenomen leerlingen: 14

Resultaten per vraag: MMR

Aantal leerlingen met redelijke aanpassingen die deelnamen aan de proef: 0
Aantal leerlingen met IAC en/of AN die deelnamen aan de proef: 0

Gemiddelde
Vlaanderen in

%

Vraag Gemiddelde
klas in %

Aantal juiste
antwoorden

Gemiddelde
school in %

Gemiddelde
referentiegroep

in %
29 -2 28 314/1411 18
57 -15 69 728/1412 61
64 -12 73 769/1413 75
43 -8 50 516/1414 43
57 -3 56 608/1415 57
79+23 51 5611/1416 64
79+0 76 7911/1417 68
64 -5 65 699/1418 71
86+2 81 8412/1419 79
79 -5 82 8411/1420 75
64 -4 66 689/1421 57
57 -12 68 698/1422 61
86 -4 88 9012/1423 82
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Leerlingresultaten

leerling

Wisk

B
ew

er
ki

ng
en
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M
M

R

01 3 3 8

02 3 4 11

03 9 4 10

04 6 2 10

05 6 3 11

06 10 5 13

07 8 3 8

08 6 0 3

09 7 4 5

10 4 3 5

11 9 4 11

12 5 4 5

13 6 3 8

14 10 3 10

max te
behalen

score
10 5 13

Ruwe score
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leerling

Wisk

B
ew

er
ki

ng
en

G
ra

fie
ke

n

M
M

R

01 30 60 62

02 30 80 85

03 90 80 77

04 60 40 77

05 60 60 85

06 100 100 100

07 80 60 62

08 60 0 23

09 70 80 38

10 40 60 38

11 90 80 85

12 50 80 38

13 60 60 62

14 100 60 77

Score in procent
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Overzicht scores

 Leergebied  Leerdomein Behaalde % Gemiddelde
Vlaanderen in

%

Leerling

Bewerkingen 30Wiskleerling 01 75
Grafieken 60 70
MMR 62 66

Bewerkingen 30Wiskleerling 02 75
Grafieken 80 70
MMR 85 66

Bewerkingen 90Wiskleerling 03 75
Grafieken 80 70
MMR 77 66

Bewerkingen 60Wiskleerling 04 75
Grafieken 40 70
MMR 77 66

Bewerkingen 60Wiskleerling 05 75
Grafieken 60 70
MMR 85 66

Bewerkingen 100Wiskleerling 06 75
Grafieken 100 70
MMR 100 66

Bewerkingen 80Wiskleerling 07 75
Grafieken 60 70
MMR 62 66

Bewerkingen 60Wiskleerling 08 75
Grafieken 0 70
MMR 23 66

Bewerkingen 70Wiskleerling 09 75
Grafieken 80 70
MMR 38 66

Bewerkingen 40Wiskleerling 10 75
Grafieken 60 70
MMR 38 66

Bewerkingen 90Wiskleerling 11 75
Grafieken 80 70
MMR 85 66

Bewerkingen 50Wiskleerling 12 75
Grafieken 80 70
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Overzicht scores

 Leergebied  Leerdomein Behaalde % Gemiddelde
Vlaanderen in

%

Leerling

MMR 38leerling 12 66

Bewerkingen 60Wiskleerling 13 75
Grafieken 60 70
MMR 62 66

Bewerkingen 100Wiskleerling 14 75
Grafieken 60 70
MMR 77 66
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Inleiding

Scholen die deelnemen aan de gestandaardiseerde proeven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
ontvangen een schoolrapport en per deelnemende klas een klasrapport. In dit klasrapport vind
je de resultaten van jullie klassen voor deze gestandaardiseerde proef. We leggen je hieronder
uit hoe je die resultaten kunt interpreteren.

De resultaten van onze gestandaardiseerde proeven zijn outputgegevens waarmee de school
haar eigen werking kan beoordelen in het kader van haar interne kwaliteitsontwikkeling. Om de
kwaliteit van het onderwijs te kunnen evalueren, is het nuttig om zicht te krijgen op de
resultaten die de school bij haar leerlingen behaalt. Ze helpen een antwoord te vinden op de
vraag of men met het hele team erin slaagt de leerplandoelen, en dus ook de eindtermen,
doorheen de leerjaren van de basisschool bij de leerlingen te realiseren. Je kunt de resultaten
gebruiken bij de evaluatie van de schoolwerking over een deel van de doelen van de getoetste
leergebieden. Voor een volwaardige evaluatie moet het team ook heel wat andere gegevens
naast de toetsresultaten leggen.

Interessant is dat je de resultaten van de eigen school met die van een grote groep scholen kunt
vergelijken. Voor bepaalde aspecten zal je als team vaststellen dat je onder of boven het
Vlaamse gemiddelde landt. Dat is een aanknopingspunt voor de analyse van de eigen
schoolresultaten.

Om de resultaten van de school goed te kunnen interpreteren, is het aangewezen om zich met
'de eigen familie' of de referentiegroep te vergelijken. Dat wil zeggen: met een groep scholen
die met een vergelijkbare leerlingenpopulatie werkt. Vandaar dat we in het schoolrapport niet
alleen het Vlaamse gemiddelde ter vergelijking aanbieden, maar ook het gemiddelde van de
referentiegroep waartoe jouw school behoort. Scholen worden onderverdeeld in vier
referentiegroepen volgens de onderwijs kansarmoede-indicator (OKI).

Wie boven het gemiddelde van zijn referentiegroep scoort, doet het meer dan behoorlijk, ook al
scoor je misschien onder het Vlaamse gemiddelde. Wie echter onder het gemiddelde van de
referentiegroep scoort, weet alvast dat de zwakke score niet enkel aan de leerlingenkenmerken
moet worden toegeschreven.

Je wordt in de vergelijking van je resultaten geholpen doordat in je rapport sommige vakjes grijs
oplichten. Dit geeft aan dat het resultaat minstens één standaardafwijking verschilt van het
gemiddelde van je referentiegroep en dat je score dus opvallend beter of slechter is. Bij een
opvallend slechtere score moet je als school dus des te meer nagaan of er aan de
onderwijspraktijk kan worden gesleuteld. Je vindt enkel grijze vakjes terug op het niveau van de
leergebieden en de leerinhouden. De resultaten op afzonderlijke vragen zijn immers enkel
opvallend als ze in samenhang met de resultaten op het leergebied of de inhoud worden
bekeken.

Namens het evaluatiebox-team van Katholiek Onderwijs Vlaanderen hopen we dat dit rapport
een goede aanzet geeft om voor de kwaliteit van je school zorg te dragen.

Anne Verhoeven
Teamverantwoordelijke basisonderwijs
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Gedifferentieerde rapportering
Dit rapport brengt de resultaten van de leerlingen gedifferentieerd in beeld. Leerlingen met
speciale ondersteuningsbehoeften kunnen op hun manier deelnemen aan de toets, zodat ook zij
de kans krijgen om te tonen welke kennis en vaardigheden ze beheersen.

Enerzijds zijn er leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die gebruik maken van redelijke
aanpassingen (RA) bij het maken van de toetsen. Er wordt verwacht dat zij met deze
aanpassingen de vooropgestelde doelen beheersen. Hun resultaten worden dan ook, samen met
de resultaten van de leerlingen die de toets op een gestandaardiseerde manier afleggen,
meegenomen in de gemiddeldes van de klas, van de school, van de referentiegroep en van
Vlaanderen.

Anderzijds zijn er leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen (IAC) en
anderstalige nieuwkomers (AN). Enkel een leerling die beschikt over een verslag dat toegang
geeft tot het buitengewoon onderwijs kan een individueel aangepast curriculum volgen in het
gewoon onderwijs. Aangezien van leerlingen met een IAC en van anderstalige nieuwkomers niet
verwacht wordt dat zij de doelen van het gemeenschappelijk curriculum beheersen, worden hun
resultaten niet mee opgenomen in de gemiddeldes van de klas, van de school, van de
referentiegroep en van Vlaanderen. In het klasrapport worden hun individuele resultaten wel
gerapporteerd.

Veelgestelde vragen

• Heeft het zin klasresultaten binnen de school of scholengemeenschap te vergelijken?

Het klasrapport bevat de resultaten gegroepeerd per klas. Daar moet je zeer omzichtig mee
omgaan. Het is in elk geval niet de bedoeling om leraren met elkaar te vergelijken.
Leerlingengroepen kunnen immers erg van elkaar verschillen. Bovendien zijn de resultaten
van de leerlingen de vrucht van hun volledige schoolloopbaan en niet enkel van het jaar
waarin de toets afgenomen wordt.

• Zijn de resultaten bruikbaar voor de evaluatie van de individuele leerlingen?

De belangrijkste doelstelling van de gestandaardiseerde proeven voor een school, is om met
de resultaten aan de slag te gaan in het kader van hun interne kwaliteitsontwikkeling. Het
zwaartepunt van de analyse van de resultaten ligt op het proces van zelfevaluatie van de
school. Dat wil zeggen: op de gezamenlijke reflectie op de resultaten, in het vooruitzicht van
verbeteringen van de onderwijspraktijk doorheen de hele basisschool.

De toetsen worden dus niet ontwikkeld om na te gaan of een individuele leerling op het einde
van het basisonderwijs de doelstellingen beheerst, bijvoorbeeld in het kader van de uitreiking
van het getuigschrift. De individuele leerlingresultaten die opgenomen zijn in het klasrapport,
kunnen leraren gebruiken om na te gaan hoever elke individuele leerling staat, maar dan
enkel als één van de elementen waarmee de leraar in zijn beoordeling rekening houdt, naast
andere evaluaties. Leraren hebben namelijk meer manieren om zich een beeld te vormen van
wat een leerling kent en kan en van wie de leerling is. Het is dan ook niet de bedoeling om de
score zonder meer op het rapport van de leerling over te schrijven.
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Klasresultaten Wiskunde

Klas (*) Ref.groep
(**)

Vlaanderen

Resultaten per leerinhoud

SchoolLeerinhoud
Gemiddelde in %

76Bewerkingen 75 77-1 71
57Grafieken 70 72-15 61
60MMR 66 68-8 62

* De getallen in groen en rood geven het verschil aan tussen het gemiddelde van de klas en dat van de referentiegroep.
Positieve verschillen staan links in het groen. Negatieve verschillen staan rechts in het rood.
**Om de referentiegroep te kennen, zie schoolrapport.
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Bij bewerkingen komt het erop aan dat leerlingen concrete situaties in verband brengen
met bewerkingen en omgekeerd. Inzicht in de eigenschappen van bewerkingen en de
relaties tussen bewerkingen is essentieel om handig te kunnen rekenen. Leerlingen leren
vier rekenwijzen: hoofdrekenen, cijferen, schattend rekenen en werken met de
zakrekenmachine. Op het einde van de basisschool kiezen ze de meest geschikte
rekenwijze om verschillende soorten vraagstukken op te lossen.

Aantal leerlingen die gestandaardiseerd deelnamen aan de proef: 14
Aantal deelgenomen leerlingen: 14

Resultaten per vraag: Bewerkingen

Aantal leerlingen met redelijke aanpassingen die deelnamen aan de proef: 0
Aantal leerlingen met IAC en/of AN die deelnamen aan de proef: 0

Gemiddelde
Vlaanderen in

%

Vraag Gemiddelde
klas in %

Aantal juiste
antwoorden

Gemiddelde
school in %

Gemiddelde
referentiegroep

in %
86+4 81 8212/141 89
71 -2 71 7310/142 61
86+5 79 8112/143 71
79+6 72 7311/144 71
79 -4 82 8311/145 86
71 -4 72 7510/146 64
79+1 75 7811/147 71
71+0 68 7110/148 68
86 -1 85 8712/149 79
50 -13 62 637/1410 46
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Grafieken, tabellen en diagrammen brengen informatie schematisch in beeld.
Bij grafische voorstellingen komt het erop aan dat leerlingen wiskundige gegevens
correct leren voorstellen en interpreteren.

Aantal leerlingen die gestandaardiseerd deelnamen aan de proef: 14
Aantal deelgenomen leerlingen: 14

Resultaten per vraag: Grafieken

Aantal leerlingen met redelijke aanpassingen die deelnamen aan de proef: 0
Aantal leerlingen met IAC en/of AN die deelnamen aan de proef: 0

Gemiddelde
Vlaanderen in

%

Vraag Gemiddelde
klas in %

Aantal juiste
antwoorden

Gemiddelde
school in %

Gemiddelde
referentiegroep

in %
79 -16 93 9511/1424 82
79 -2 80 8111/1425 75
50+0 47 507/1426 39
36 -33 66 695/1427 57
43 -22 62 656/1428 50
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Het eerste deel in de leerlijn meten en metend rekenen is dingen kwalitatief leren
vergelijken zonder meetinstrument en maateenheid. Geleidelijk ontstaat het inzicht dat
het kwantitatieve meten bestaat uit nagaan hoeveel keer de maateenheid in het te
meten voorwerp gaat. Leerlingen ervaren daarbij de nood aan een
standaardmaateenheid. Op basis van referentiematen maken ze schattingen. Meten en
metend rekenen is praktisch, functioneel en veelzijdig.

Aantal leerlingen die gestandaardiseerd deelnamen aan de proef: 14
Aantal deelgenomen leerlingen: 14

Resultaten per vraag: MMR

Aantal leerlingen met redelijke aanpassingen die deelnamen aan de proef: 0
Aantal leerlingen met IAC en/of AN die deelnamen aan de proef: 0

Gemiddelde
Vlaanderen in

%

Vraag Gemiddelde
klas in %

Aantal juiste
antwoorden

Gemiddelde
school in %

Gemiddelde
referentiegroep

in %
7 -24 28 311/1411 18
64 -8 69 729/1412 61
86+10 73 7612/1413 75
43 -8 50 516/1414 43
57 -3 56 608/1415 57
50 -6 51 567/1416 64
57 -22 76 798/1417 68
79+10 65 6911/1418 71
71 -13 81 8410/1419 79
71 -13 82 8410/1420 75
50 -18 66 687/1421 57
64 -5 68 699/1422 61
79 -11 88 9011/1423 82
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Leerlingresultaten

leerling

Wisk

B
ew

er
ki

ng
en

G
ra

fie
ke

n

M
M

R

01 10 3 7

02 10 5 8

03 9 0 6

04 8 1 8

05 4 1 4

06 8 4 8

07 9 4 7

08 1 2 5

09 8 3 10

10 7 2 8

11 6 3 9

12 9 5 10

13 9 3 9

14 8 4 10

max te
behalen

score
10 5 13

Ruwe score
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leerling

Wisk

B
ew

er
ki

ng
en

G
ra

fie
ke

n

M
M

R

01 100 60 54

02 100 100 62

03 90 0 46

04 80 20 62

05 40 20 31

06 80 80 62

07 90 80 54

08 10 40 38

09 80 60 77

10 70 40 62

11 60 60 69

12 90 100 77

13 90 60 69

14 80 80 77

Score in procent
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Overzicht scores

 Leergebied  Leerdomein Behaalde % Gemiddelde
Vlaanderen in

%

Leerling

Bewerkingen 100Wiskleerling 01 75
Grafieken 60 70
MMR 54 66

Bewerkingen 100Wiskleerling 02 75
Grafieken 100 70
MMR 62 66

Bewerkingen 90Wiskleerling 03 75
Grafieken 0 70
MMR 46 66

Bewerkingen 80Wiskleerling 04 75
Grafieken 20 70
MMR 62 66

Bewerkingen 40Wiskleerling 05 75
Grafieken 20 70
MMR 31 66

Bewerkingen 80Wiskleerling 06 75
Grafieken 80 70
MMR 62 66

Bewerkingen 90Wiskleerling 07 75
Grafieken 80 70
MMR 54 66

Bewerkingen 10Wiskleerling 08 75
Grafieken 40 70
MMR 38 66

Bewerkingen 80Wiskleerling 09 75
Grafieken 60 70
MMR 77 66

Bewerkingen 70Wiskleerling 10 75
Grafieken 40 70
MMR 62 66

Bewerkingen 60Wiskleerling 11 75
Grafieken 60 70
MMR 69 66

Bewerkingen 90Wiskleerling 12 75
Grafieken 100 70
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Overzicht scores

 Leergebied  Leerdomein Behaalde % Gemiddelde
Vlaanderen in

%

Leerling

MMR 77leerling 12 66

Bewerkingen 90Wiskleerling 13 75
Grafieken 60 70
MMR 69 66

Bewerkingen 80Wiskleerling 14 75
Grafieken 80 70
MMR 77 66

16Klasrapport 4 2020-2021


