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Benchmark Report

1st
Period

2016/17

Chloé Delcour
Age: 5 years 5 months

Personal Development / Persoonlijke Ontwikkeling
90Development of character/ Karakterontwikkeling (3-6 AMI/ NL)
90Attitude towards work/ Werkhouding
90Development of Character/ Karakterontwikkeling
90Self control/ zelfbeheersing

86.7Social development/ Sociale Ontwikkeling (3-6 AMI/ NL)
90Impulse control/ Impulsbeheersing
90Shows respect for others/ Toont respect voor anderen
80Handles conflicts adequately/ Hanteert conficten adequaat

80Emotional development/ Emotionele ontwikkeling (3-6 AMI/ NL)
80Expresses feelings adequately/ Toont gevoelens juist
80Self-confidence/ Zelfvertrouwen

80Grace and Courtesy / Wellevendheid (3 - 6 NL/AMI)
80Move with care/ Beweegt met beleid
80Care for the environment/ Zorg voor de omgeving
80Personal care/ Zorg voor jezelf
80Comunicate decently/ Communiceert beleefd

2016/17 1st Period: Chloe kan over het algemeen goed haar eigen werk kiezen, maar soms moet zij een beetje op gang geholpen
worden. Ze is nog steeds heel taakgericht en ze helpt andere, wat jongere, kinderen graag met de uitleg van een aantal lesjes.

Ze ontfernt zich een beetje over sommige driejarigen, hetgeen ook door die kinderen erg op prijs wordt gesteld.

Ze komt soms wat timide / bescheiden over en af en toe is het lastig voor haar om uit te spreken wat haar bezig houdt of wat ze zou
willen doen.

Ze zou best wat zekerder van zichzef mogen zijn en meer van zichzelf laten horen, als dat nodig is. Ze heeft zelf veel in haar mars.

Ze gaat over het algemeen zo haar gangetje en ze vermaakt zich wel goed. Ze kijkt ook nogal eens de kat uit de boom om dan op een
later moment te laten zien dat ze het goed in de vingers heeft.

Intellectueel gezien is ze zeker op niveau te noemen. Ze beheerst veel van de materialen en ze lijkt de laatste tijd vooral belangstelling
te hebben voor schrijfwerk.

Ze durft niet zo goed fouten te maken en / of te laten zien, terwijl dat toch echt ook momenten zijn, waar ze van kan leren.

Motor skills/ Motoriek
93.3Development and refinement of motor skills/ Ontwikkeling en verfijning van de motoriek (3
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- 6 NL/AMI)
90Fine motor skills/ Fijne motoriek

100Gross motor skills/ Grove motoriek
90Equilibrium/ Evenwicht

2016/17 1st Period: Chloe weet goed waar ze mee bezig is.

Ze kent de meeste materialen van de diverse vakgebieden en ze is zeker in staat om daar op meer dan voldoende wijze mee om te
gaan.

Ze houdt van de expressie materialen, ze doet de oefeningen uit het dagelijkse leven vaak, ze leest zeer frequent en goed en ze gaat
de geavanceerde rekenmaterialen beter begrijpen.

Ze gebruikt de concrete materialen lang niet altijd meer, omdat ze steeds meer aan het abstraheren is gegaan. De materialen geven
haar nog wat houvast en een bepaald gevoel van zekerheid. Helemaal zonder zou nog niet lukken, maar dat is ook nu niet nodig.

Ze is vooral ook bezig met het verder ontwikkelen van de fijne motoriek, vooral door het schrijfwerk.

Sensorial/ Zintuiglijke waarneming
90Development and refinement of senses/ Ontwikkeling en verfijning van zintuigen (3 - 6 NL/AMI)

90Visual development/ Visuele ontwikkeling
90Auditory development/ Ontwikkeling van het gehoor
90Olfactory development/ Ontwikkeling van het reukzintuig
90Development of tactile sense/ Ontwikkeling van het tastzintuig

2016/17 1st Period: Chloe werkt niet zoveel meer met het zintuiglijk materiaal. Soms combineert ze een aantal materialen, hetgeen de
andere kinderen dan weer op ideeen brengt.

Ze laat de materialen nu ook nogal eens aan de jongere kinderen zien. Daaruit kan ik opmaken dat ze de meeste materialen in meer
dan voldoende mate beheerst.

Maths/ Rekenen
100Understanding  / Getalbegrip (3-4 AMI/ 4-5 NL)
100Has knowledge and understanding of the numbers 1 through 10/ Heeft kennis en begrip van de

getallen 1 t/m 10
100Has knowledge and understanding of the number 11 to 20/ Heeft kennis en begrip van de

getallen 11 tot 20

80Lineair counting/ Linear tellen (4½ -6 AMI/ 5-7 NL)
80Has knowledge and understanding of the numbers 1 through 100/ Heeft kennis en begrip van de

getallen 1 t/m 100

70Addition up to 20/ Optellen tot 20 (4½ -6 AMI/ 6-7 NL)
80Can make additions up to 20 with materials/ Kan optellingen maken t/m 20 met materiaal
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70Addition up to 20/ Optellen tot 20 (4½ -6 AMI/ 6-7 NL)
60Has  memorised the additions through 20/ Heeft de optellingen t/m 20 geautomatiseerd

40Multiplication/ Vermenigvuldigen (4½ -6 AMI/ 6-8 NL)
40Has memorised the multiplication tables up through 10/ Heeft de tafels van vermenigvuldiging t/m

10 geautomatiseerd

60Subtraction from 20/ Aftrekken van 20 (4½ -6 AMI/ 6-7 NL)
80Can make subtractions up through 20 with materials/ Kan aftreksommen t/m 20 met materiaal

maken
40Has memorised subtractions through 20/ Heeft de aftreksommen t/m 20 geautomatiseerd

30Division/ Delen (4½ -6 AMI/ 6-8 NL)
30Has memorised the division tables up through 9/ Heeft de deeltafels t/m 9 geautomatiseerd

100Intro decimal system/ Intro decimale systeem (4-5 AMI/ 7-8 NL)
100Can form and name numbers through 9999/ Kan getallen t/m 9999 Formeren en benoemen

2016/17 1st Period: Chloé werkt met een groot aantal rekenonderdelen. Ze gebruikt de materialen steeds minder en in sommige
gevallen zijn ze vaak niet meer dan een geheugensteuntje en een soort houvast.

Ze heeft veel gewerkt met het honderdbord en ook met het honderdkleed. Ze kan de juiste hoeveelheid leggen, als ik om bijvoorbeeld
42 vraag.

Ik moet dan nog wel eens tegen haar zeggen dat ze dan 4 tienen moet gaan halen en 2 enen.

Laat ik een getal zien, dan kan ze daarbij ook de juiste hoeveelheid halen.

Het goed uitspreken van de getallen gaat niet altijd even goed.

Ook is Chloé aan het werk met het memoriseren van de optel- en aftrektafels. Ze hoeft de tafels niet altijd meer helemaal uit te leggen,
maar ze heeft al voldoende inzicht om niet steeds weer helemaal opnieuw te gaan tellen.

Dit doet ze onder andere met de slangensommen en het optel- en aftrekbord. Daarnaast gebruitk ze ook de zogenaamde optel- en
aftrektabellen.

We oefenen ook met  de vermenigvuldigkralen en het vermenigvuldigbordje voor de vermenigvuldigtafels. Ze begrijpt de deeltafels ook
steeds beter. Ze begrijpt goed, waar ze mee bezig is.

Spoken language/ Gesproken taal
87.5Spoken Language/ Gesproken taal (3-6 AMI/ NL)
100Understand what is being said/ Begrijpt wat er gezegd wordt
90Is able to speak clearly/ Is in staat om duidelijk te spreken
80Is able to answer questions easily/ In staat om gemakkelijk antwoord te geven
80Vocabulary/ Woordenschat
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2016/17 1st Period: Chloé luistert heel aandachtig en is geinteresseerd in wat er zoal besproken wordt in de kring en in kleiner
groepsverband.  Ze is zeker leergierig te noemen.

Heel vaak komt ze bij een van ons staan, die een lesje aan iemand anders aan het geven is. Ze neemt daardoor ook veel informatie in
zich op.

Met nieuwe materialen gaat ze voorzichtig te werk en als ze zich niet helemaal zeker voelt van de uitvoering, komt ze naar me toe om
uitleg te vragen.

Vooral omdat ze nu steeds meer leest, gaat haar woordenschat ook met sprongen vooruit.

Ze kiest uit eigen beweging ook nogal eens de classificatiewerkjes, die over van alles en nog wat kunnen gaan, zoals vervoermiddelen,
groente en fruit, beroepen, wegwerkmachines, seizoenen, etc.

Written Language/ Geschreven taal
85Preparation for writing/ Voorbereidend schrijven (3½ - 4½ AMI/ 4-5 NL/)
90Is able to make double lines with vertical lines/In staat om een dubbele omtrek te maken met

dubbele lijnen
90Is able to make a combination of shapes/Kan gecombineerde figuren maken
80Able to write letters on paper/Kan letters op papier schrijven

100Symbols/ Symbolen (3-5 AMI/  4-6 NL)
100Knows 10 letters/ Kent 10 letters
100Knows 20 letters/ Kent 20 letters
100Knows 26 letters/ Kent 26 letters
100Knows all phonemes/ Kent alle tweetekenklanken

75Writing/ Schrijven  (4,5-7 AMI/ 6-7 NL)
80Able to write words between two lines/In staat om woorden tussen 2 lijnen te schrijven
70Can write short, simple stories/Kan korte, eenvoudige verhaaltjes schrijven

100Initial reading/ Aanvankelijk lezen (4-5 AMI/ 5-6 NL)
100Is able to recognize sounds consecutively/Kan klanken herkennen op volgorde
100Is able to build phonetic words with moveable alphabet/In staat om fonetische woorden te

bouwen met grote letterdoos
100Is able to build words with phonograms with moveable alphabet/In staat om dubbelklank woorden

te bouwen met grote letterdoos
100Reads fonetic words/ Leest fonetische woorden
100Reads phonemes Leest dubbelklank woorden

100Reading/ Lezen (5-6 AMI/ 6-7 NL)
100Reads short sentences/ Leest korte zinnen
100Reads fluently Leest vloeiend
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2016/17 1st Period: Chloe is de laatste tijd veel gaan schrijven. Ze doet dat dan bijvoorbeeld op speciale velletjes papier, waarbij ze dan
ook illustraties maakt bij de door haar geschreven tekst.

Ze is ook veel bezig met de metalen tekenfiguren en komt daarbij tot mooie resultaten. De bedoeling van dit materiaal is vooral ook om
de fijne motoriek veel te oefenen. Ze doet dit soort werk bijna dagelijks en bovendien met zichtbaar plezier.

World orientation/ Wereldoriëntatie
60Geography/ Aardrijkskunde (4-6 AMI/6-8 NL)
80Can name the continents of the worldpuzzle/ Kan de continenten benoemen van de wereldpuzzel
40Is able to name the flags from Europe/ Kan de namen van de Europese vlaggen benoemen

66.7Sense of time/ Tijdsbesef (4-6 AMI/ 5 - 7 NL)
80Is able to name the days of the week/ Kan de dagen van de week benoemen
80Is able to name the months of the year/ Kan de maanden van het jaar benoemen
40Understanding of time/ Tijdsbesef

2016/17 1st Period: Ze is behoorlijk geinteresseerd in de omgeving om haar heen en ook om de wereld daarbuiten. Haar wereld wordt
steeds groter, o.a. doordat ze  veel aan het lezen is.

Ze haalt ook nogal eens een boek uit de schoolbibliotheek en wat ook leuk om te zien is, is dat ze andere kinderen aan het voorlezen is.
Ze krijgt daardoor zelf steeds meer oefening en routine en de andere kinderen genieten er ook volop van.

English Language
54Communication/ Omgang (AMI 3-6/ NL 4-6)
60Basic skills (hello, good morning, how are you)/ Basis vaardigheden (hallo, goede morgen, hoe

gaat het)
60Asnwers with yes or no/ Antwoordt met ja of nee
60Understand what is being said/ Begrijpt wat er gezegd wordt
50Is able to communicate basic needs
40Is able to express a message clearly/  Kan een boodschap duidelijk verwoorden

Is able to translate/ Is in staat om te vertalen

Is able to ask questions/ Is in staat om vragen te stellen

Is able to answer questions/ Is in staat vragen te beantwoorden

Is able to have a short conversation with expression/ Kan een kort gesprekje met vaste
uitdrukkingen voeren

Is able to understand difficult sentences and subjects/ Begrijpt ook moeilijkere zinnen en
onderwerpen
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