
Zorg en Evaluatie

Breed evalueren volgens de visie van jouw school



Inleiding

Nog nooit was zorg en evaluatie zo eenvoudig, 
flexibel en intuïtief. Dankzij de ontwikkeling 
in co-creatie met pilootscholen richt jij je 
zorgaanpak eenvoudig in op maat van jouw 
school. Bovendien vind je de resultaten uit 
Bingel Evaluatie terug in Bingel Zorg en kan je 
rekenen op handige overzichten zodat je snel 
alle essentiële informatie over je leerlingen 
terugvindt.

In deze gids krijg je een kort overzicht van de 
Bingelmodules Zorg en Evaluatie.
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Bingel Zorg

1. Hoe krijg je orde in je zorgnotities?

De schooleigen zorgvisie is leidend in Bingel Zorg. Zo 
kan de school eigen zorgtypes en thema’s instellen  
en voor elk zorgtype een sjabloon met vooraf 
ingestelde opmaak en/of inhoud voorzien als richtlijn  
bij het invullen van de notitie. 

Bingel Zorg vervangt al je papieren notities en 
verzamelt ze op één plek. Jij geeft de informatie door, 
Bingel zorgt voor de organisatie ervan. Handig om snel 
al je zorginformatie terug te vinden.

Notities kan je ingeven op zowel leerling-, 
groeps- als klasniveau. Je kan de notitie 
koppelen aan een type en thema(‘s) om 
ze achteraf makkelijk terug te vinden. 
Bingel voorziet in standaardsjablonen om 
de inhoud eenvoudig te structureren.

B I 

Activiteiten waar de leerling nog in moet groeien? 

Wat zijn de verwachtingen van de betrokken partijen? 

Wat werkt er wel? 

Bij welke leerkracht? 

In welke situatie? (op school 

of thuis) 

Wat maakt dat het dan wel 

lukt? 

& 

Relevante omgevingsfactoren (bv. gezinsfactoren, schoolcontext, ... ) 

Reeds geboden ambulante hulpverlening. 

EE 

2. WAT WIL IK ZIEN OF HOREN? 

... 

.. _,. 

a 
•• •• 

© 

Formuleer het gewenste gedrag in een SMART-doe/ 

Specifiek: 

Meetbaar: 

KLAS 

4A V 
Basisschool Viavanin Tine . v 

Notitie bewerken Annuleer Opslaan 

•• ) Datum Zichtbaarheid 

18/02/2021 [§ ledereen Leerlingen 

Wout De Backer 0 
GI, 

Aanwezigen 

Guy Verstraeten 0 ouders 0 
& EE © p 

Thema's 

• Automatisatle 0 Wiskundlg denken 0 
eef feiten. Wat ZIE je? Wat HOORje? Wat DOET hl}lzlj (met)? 

erl<e pun/en van he/ kind kunnen ons op he/ spoor zetlen naar een mogelijke posd1eve actie? 



Bingel Zorg

Alle notities worden bewaard in een 
chronologisch overzicht dat je kan 
bekijken per leerling, per klasgroep of 
op schoolniveau. 

Je kan natuurlijk ook verschillende filters 
combineren, bijvoorbeeld om snel alle 
oudercontacten terug te vinden van de 
afgelopen 5 jaar, of om alle MDO-verslagen 
te zien waarin het gedrag van de leerling ter 
sprake kwam.

Via de handige filters krijg je snel 
de informatie die je nodig hebt. 
Je kan in de filter
•  een tijdspad opgeven
• filteren op het type notitie
• filteren op thema  

en op inhoud.

r.:\ v 

I 

WEERGAVE 

Al ie leerlingen 

LEERLINGEN 

Leerlingen zoeken 

Chloe Donny 

Fee Duerinckx 

lfigenia Gounakis 

Charlotte Huybrechts 

Sascha lmbrechts 

Wout De Backer > 

Notities Fiche Tijdslijn 

Wout De Backer 

MDO 

1. VOORBEREIDING DOOR DE LEERKRACHT 

THEMA'S: Automat isatie 

Wout De Backer 
Oudercontact 

Wat gaat al goed? 

THEMA'S: Soc io-emot ioneel 

Wiskundig denken 

Gedrag 

Wout De Backer, Chloe Donny 

Kindgesprek 

Wat gaat al goed? 

THEMA'S: Speelt ijd Gedrag 

Zorg 

Aukje Bosmans 

Jutta Casaer 

Wout De Backer > 

Chloe Donny 

Fee Duerinckx 

lfigenia Gounakis 

Charlotte Huybrechts 

Basisschool Viavanin Tine. v 

Notities 

• @J 

. . 

. . 

Fiche 

:r. Nieuwe notitie 

18 feb. 2021 

door Tine Desmedt O 

• 9 feb. 2021 

door Karel Hermans O 

• 8 feb. 2021 

door Bart Tordeurs 4D 

Tijdslijn 

Exporteren .!. Sorte ren : 

( 01/09/2020 .... 28/02/2021} ~ x .... ( Automatisatie) x 

Wout De Backer 
MDO 

1. VOORBEREIDING DOOR DE LEERKRACHT 

THEMA'S: Automatisatie Wiskundig denken 

: • 18 feb. 2021 

Too n meer V 

door Tine Desmedt O 



Bingel Zorg

Vanuit een notitie kan je ook heel eenvoudig 
actiepunten aanmaken voor jezelf en voor 
collega’s.  
Via het centrale takenbeheer kan je taken 
dan weer eenvoudig opvolgen, zowel je 
eigen taken als de taken die je toegewezen 
hebt aan een collega. 

r.:\ v 

... 

.. ---
0 

•• •• 

KLAS 

4A V 

. . 

0 

A 

0 

A 

Mijn taken 

Zorgco neemt contact op met ouders 
0 t:J 17/03/2021 .:.\ ail 

Contract aanmaken voor leerl ing 
0 · t:i 16/03/2021 • .:.\ ·aii 

Contact CLB 
@ · t:i 24/02/2021 · .:.\ ·aii 

Papa Lore bellen 
0 . t:J 21/10/2020 •• ~ • .:.\ 

Kopieerbundel 
0 · t:i 16/10/2020 · .:.\ · aii 

Opvolging 

Basisschool Viavanin Tine. v 

+ Nieuwe taak 

Sorteren : verva ldatum ..J, :- Filteren -:-

~· 
~· 
~· 
~· 
~· 



Bingel Zorg

2. Snel belangrijke info raadplegen over leerlingen

In Bingel Zorg heeft elke leerling zijn eigen ‘fiche’.  
Deze fiche geeft een mooi beeld van hoe er met die 
leerling op school gewerkt wordt. 

Je vindt er informatie uit Bingel Zorg en Bingel 
Evaluatie die automatisch een plaats krijgen  
op deze fiche, zoals: 
• de klas- en zorggroep(en), 
• de resultaten uit Bingel Evaluatie 

(AVI, CITO, TOETERS, …), 
• de types en thema’s uit de notities waarrond vaak 

gewerkt wordt met de leerling.

Daarnaast zijn er velden waarin je zelf 
belangrijke data kan toevoegen:
• medische situatie
• extra informatie
• sociaal emotioneel
• thuissituatie
• dominante hand
• diagnoses en verslagen
• zorgcontinuüm in combinatie met 

redelijke aanpassingen

r.:\ v 

Notities 

GEBOORTEDATUM 25/08/2011 

GESLACHT M 

THUISTAAL Nederlands 

Medische situatie 

Pinda-allergie 

Wout volgt een pindavrij dieet. Tijdens een allergische aanval 

de adrenalinepen gebruiken. Adrenalinepennen vind je in de 

klas, opvang, refter en secreta riaat. 

Rond welke thema's hebben we het meest 

gewerkt? 

AVI 

e Gedrag 

e Automatlsatie 

• Speeltijd 

Socio•emotioneel 

Plus 
E7 

M7 

E6 

M6 

ES 

M4 

E3 

e Algemene ontwikkel ing 

e Leren leren 

Wiskundigdenken 

Fiche T ijdslijn 

Groepen 

G I Rekengroep A J 

Thema's 

Automatisa t ie Wiskundig denken 

Leren le ren Algemene ontwikke l i ng 

Ge d ra g Speeltijd 

Soc io -e motioneel 

Extra informatie 

· · Luc De Backer 

~ Eilandlaan, 2110 Wommelgem 

_. luc@bingel.be 

I 0497 xx xx xx 

Marie De Langhe 

~ Eilandlaan, 2110 Wommelgem 

_. marie@bingel.be 

I 0486 xx xx xx 

2B: Henri De backer 

SA: Juliette De Backer 

Basisschool V iavan in Karel - v 

Zorgcontinui.im 

ZORGNIVEAU Brede basiszorg 

REDELIJKE 

AANPASSINGEN 
Wiskunde . 

,• Bewerk 

Extra aanpassingen i.f.v . • 

Diagnoses en verslagen 

I ADHD J I Dyscalculie J ~ 

@ Verslag diag nose dysca lculie. pdf 

Dominante hand ... ... 
Welke types komen het meest aan bod? 

l ) 
• MDO 

Kindgesprek 

e Observatie e Oudercontact 

• 



Bingel Zorg

De data van alle leerlingenfiches worden samengevat 
in een handig klas- en schooloverzicht.

Op elke grafiek kan je doorklikken 
om in te zoomen op verdere details.

r.:\ v 

Leerlingen Groepen 

Rond welke thema's hebben we het meest gewerkt? 

• Leren leren 
e Huiswerk 

e Thuissituatie 

e Pestproblemat,ek 

e Socio-emotioneel 

112 T 

• Wiskundig denken 

e Gedrag 

• Speeltijd 

e Automatisatie 

Telhandelingen 

Welke fasen komen voor in deze groep? 

20 

~ 15 

-~ 
I 10 

~ 
:i. 5 

AVI 

C: 

~ 
,§ 4 

cii 
.9! 

~ 
<i: 

15 

Brede baslszorg 

Ii 
3 33 

Midden 

• Start • M3 

e ES e M6 
• E3 

E6 

Verhoogde zorg 

Vierde lee~aar 

• M4 

M7 

Urtbrelding van zorg met 
HGD-traJect 

J' 
e E4 

E7 

Eind 

• MS 
Plus 

Welke types komen het meest aan bod? 

0 
• MDO e Observatie e HGW 

e Kindgesprek Oudercontact Aanmelding CLB 

Welke profielen zitten in deze groep? 

I i ■ 
Welke redelijke aanpassingen worden in 

deze groep toegepast? 

Alaemeen· 14 



Bingel Zorg

3. Aan de slag met redelijke aanpassingen

In Bingel Zorg kan je op de leerlingenfiche aan de slag 
met de voorgestelde lijst aan redelijke aanpassingen. 
Je kan de lijst aanpassen of aanvullen met schooleigen 
redelijke aanpassingen.

… en bekijken in een 
handig doorklikbaar 
dashboard in het 
klasoverzicht.

Je kan de redelijke aanpassingen raadplegen of 
bewerken op de fiche van de leerling …

Ce\ v 

WEERGAVE 

Alie leerlingen 

LEERLINGEN 

Lee nge zoeke 

Femke Jacobs 

Laura Bogaert 

Aukje Bosmans 

Jutta Casaer 

Wout De Backer 

Chloe Donny 

Fee Duerlnckx 

Redelijke aanpassingen 

Wiskunde 4 

Algemeen 

0 verlengde instructie 

@ mini-klassikaal werken 

ffi meer tijd bij toetsen 

Getallenkennis/bewerkingen 

:: tussenstappen laten noteren 

Taal 

Spelling 

tt:l gatendictee 

Basisschool Viavanin Tine. v 

Selectie aanpassen 
Fiche bewerken Annuleer Opslaan 

Taal A 

WEERGAVE Algemeen 

Alie leerllngen D ':) pre-instructie/-teaching 

LEERLINGEN 
D 0 verlengde instructie 

D ~ minder opgaven van eenzelfde oefening 

Basisschool Viavanin Tine. v D fil meer tijd bij toetsen uum 

~• Bewerk D @ toetsvragen visueel ondersteunen Brede baslszorg 

kengroepA Spelling 

D @ visueel dictee 

uum 

Brede basiszorg 
D _·kopieerdictee 

L'I tf:i gatendictee 
T en verslagen 

en 

Welke redelijke aanpassingen worden in deze groep toegepast? 
Dysc 

Aangepast leerlraject 
3 

Tu ug naa r Ov @rzicht 

dla 

itua 

ie 

Victor Schod t5 
Ch loi! Donny 

Aanqepas1 le.utraiect: 3 



Bingel Zorg

4. Leerlingen opvolgen in handige volgsystemen

In Bingel Zorg kies je zelf met 
welke volgsystemen je werkt. 
Je kan werken met de meest 
courante voorgeprogrammeerde 
volgsystemen zoals AVI, CITO, 
SALTO …

Je kan ook je schooleigen volgsystemen 
opbouwen. Je kiest zelf met welke doelen 
je werkt: eigen doelen en/of doelen uit je 
leerplan/doelenboek.

r.:\ v 

Volgsysteem toevoegen 

Quoteringssystemen 

I 

Volgsystemen 

Rapport 

Evaluatie - AVI 

< 

Femke Jacobs 

Laura Bogaert 

Aukje Bosmans 

Jutta Casaer 

Midden Eind 

E4 X M5 X 

E5 X E5 X 

E7 X Plus X 

M4 X M5 X 

Annuleer 

Evaluatie - CITO Ordenen 

< 

Oktober Maart 

Naam leerling © © 

Marie Antoinette 40 68 A 38 59 A 

Silke Couvreur 23 41 C 24 42 C 

Jules De Sloover 40 68 A 37 56 A 

Max Dierckx 35 53 A 34 51 A 



Bingel Zorg

Bij het aanmaken van volgsystemen kies je als 
school zelf welke symbolen, kleuren en labels je 
hanteert en wat de invulmomenten zijn. 

r.:\ v 

Evaluatie - Screening kleuters Per groep 

VOLGSYSTEMEN Oktober 

Zoeken 

Silke Couvreur - Screening februari 

Doel 

Socio-emotionele ontwikkeling 

Ontwikkeling van een innerlijk kompas 

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid 

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling 

Ontwikkeling van orientatie op de wereld 

Mediakundige ontwikkeling 

Muzische ontwikkeling 

Per leerling 

Februari Juni 

Screening oktober 
23 okt. 2020 

V 

Screening februari I 22 feb. 2021 

✓ 

Geschiedenis ~ ~ ~ ~ ~ 

□ □ □ □ □ 

□ □ • □ □ 

□ • □ □ □ 

□ m □ □ □ 

□ • □ □ □ 

□ □ • □ □ 

□ m □ □ □ 

□ m □ □ □ 



Evaluatie

\. 



Bingel Evaluatie

1. Hoe kan je met Bingel Evaluatie breed evalueren?

Je kan ook verschillende manieren 
van evalueren combineren.

In Bingel Evaluatie kan je 
volledig zelf bepalen of 
je evalueert met punten, 
met symbolen, via een 
volgsysteem of met 
feedback. De schooleigen 
visie op evalueren is 
leidend voor de keuzes die 
je als school hierin maakt.

Om de groei van een kind mooi en duidelijk 
in beeld te krijgen kan je doelenrapporten 
opbouwen binnen de volgsystemen. Je kan 
er dan voor kiezen om hiervan een weergave 
te tonen op het rapport.

0 

-WISKUNDE -GETALLENKENNIS 6,5 10 

Toets na Blok 8 6,5 10 

BEWERKINGEN 7,5 10 

Herhaling maal- en deeltafels 7 10 

Toets na Blok 8 8 10 

METEN EN METEND REKENEN 7 10 

Toets na Blok 8 7 10 

MEETKUNDE 9 10 

Toets na Blok 8 9 10 

Thema: Met wie spreek ik? 7,8 10 

lk kan zelf mijn fiets controleren op Top! Safety first! 
een veilige en reglementaire 
uitrusting. A _____ _____._______.______._ __ ____.___ ___ _ 

MUZISCHE OPVOEDING 

BEELD 

Kunnen een stilleven maken en fotograferen met 
aandacht voor kleur en compositie. 

BEWEGING 

Dansen volgens je gevoelens op het ritme van de 
muziek met een blinddoek om. 

DRAMA 

Mimiek imiteren en uitvergroten. 

ATTITUDE RAPPORT 
PERSOONLIJKE HOUDING 

Jouw beleefdheid 

Jouw zorg voor eigen materiaal en dat van anderen 

Jouw orde 

SOCIALE HOUDING 

Jouw houding tegenover klasgenoten 

Jouw houding tegenover juffen en meesters 

Jouw houding tegenover afspraken en regels 

•••• Q Knappe compositie! De kleuren springen uitje werk, 
knap! 

Fijn dat je zo enthousiast bent maar in je enthousiasme 
ben je de opdracht uit het oog verloren. 

-@@@@ 
GGG 
©© Geef alles een plekje in je bank. 

@@@@ Je bent een grote hulp in de klas! 

@@@@ 
@@@@ 

HOUDING TIJDENS LESSEN EN LESGEBONDEN ACTIVITEITEN 

Jouw aandacht en interesse tijdens de activiteiten 

Jouw medewerking tijdens de activiteiten 

STUDIEHOUDING 

Jouw inzet en stipheid 

Jouw regelmaat 

Jouw grondigheid 

@@@@ 
@@@@ 

GGG 
@@@@ 
GQQ Lees alles nog eens na voor je indient. 



Bingel Evaluatie

Je geeft in je klasoverzicht per leerling voor een 
aangemaakte toets punten en/of symbolen in.  
Als je wil, kan je hier ook feedback wegschrijven 
bij een toets.

Onder ‘evalueren’ 
kun je per periode je 
toetsresultaten ingeven.

2. De vele mogelijkheden van evalueren

0 

... KLAS ... 
4A V 

Basisschool Viavanin Tine • v 

a-~-

iii Luisteren > < Kerstrapport Krokusrapport > Paasrapport 

l!i Schrijven > 

Spreken > 

Godsdienst > 

Muzische opvoeding 
I 

Toets symbolen 

25 feb. 2021 

Femke Jacobs 32 

Laura Bogaert 19 

Beeld > Aukje Bosmans 38 

Beweging > Jutta Casaer 33 

Drama > Wout De Backer 35 

Chloe Donny 29 

Punten ingeven Minimum: 5 
Maximum: 10 

Punten 8 88 888 8888 88888 

Femke Jacobs 6 m m m □ □ ~ 

Laura Bogaert m m m m □ ~ 

Aukje Bosmans 8,5 m m m m □ ~ 

Jutta Casaer 4 m m □ □ □ ~ 

Wout De Backer 9 m m m m m ~ . -



Bingel Evaluatie

Je kan op twee manieren 
een beoordeling binnen 
een volgsysteem 
ingeven: per groep of per 
leerling.

3. Aan de slag met doelen- en attituderapporten

Bij het aanmaken van een doelenrapport 
onder de volgsystemen beslis je zelf welke 
symbolen, kleuren en labels je hanteert, 
wat de invulmomenten zijn en wat de  
inhoud per niveau is.

0 

Evaluatie - Attituderapport 

VOLGSYSTEMEN 

Zoeken 

Attituderapport > 
E1gen volgsysteem 

AVI 
Voorgemaakt volgsysteem > 

Bewegingsopvoeding Graad 1, 2 e ... 
Eigen volgsysteem > 

Persoonsgebonden ontwikkel ing ( ... 
Volgsysteem op basis van leerplan > 

Per groep Per leerling 

< Herfstrapport Kerstrapport Krokusrapport 

PersoonliJke houding 

jouw beleefdheid 

jouw zorg voor eigen materiaal en dat van anderen 

jouw orde 

Sociale houding 

jouw houding tegenover klasgenoten 

jouw houdlng tegenover j uffen en meesters 

A 

Paasrapport Zomerrapport 

Attitude krokus 
8 feb. 2021 

~ .. 0 

:=.., El 

:=.., El 

:=.., El 

:=.., El 

:=.., El 

Evaluatie - Attituderapport Per groep Per leerling 



Bingel Evaluatie

Als je per groep gaat 
evalueren, zal er 1 doel 
beoordeeld worden voor de 
hele klas.

Per leerling kan je 
verschillende doelen binnen 
één volgsysteem evalueren.

0 

jouw beleefdheid - Attitude Pasen > ✓ 

Leerlingen Geschiedenis @@@@ - @@@ - QQ - Q 

□ □ □ □ 
Femke Jacobs □ LI □ □ ~ 

Laura Bogaert LI □ □ □ ~ 

Aukje Bosmans LI □ □ □ ~ 

Jutta Casaer LI □ □ □ J3 

er □ □ □ LI ~ 

Evaluatie - Attituderapport Per groep Per leerling 

\ 
< Wout De Backer - Attitude Pasen > ✓ 

Dael Geschiedenis @@@@ @@@ 00 Q - -

II □ □ □ 
Persoonlijke houding 

jouw beleefdheid m □ □ □ ~ 

jouw zorg voor eigen materiaal en dat 

□ m □ □ ~ van anderen 

jouworde □ □ m □ ~ 

Sociale houding 



Bingel Evaluatie

Onder het derde luik binnen de module Evalueren, 
namelijk rapporten, zal je nog de laatste hand kunnen 
leggen aan het rapport.
Je kan op die plaats feedback toevoegen op zowel vak- 
als domeinniveau. Onderaan is er ook nog ruimte om een 
algemeen woordje van de leerkracht te schrijven.

4. Rapporten finaliseren

Hier zal je ook kunnen 
aangeven welke volgsystemen 
al dan niet mee hoeven te 
verschijnen op het rapport.

Als je alles hebt nagelezen, 
feedback hebt toegevoegd en 
instellingen gemaakt hebt, dan ben 
je helemaal klaar voor de afdruk. Bij 
‘afdrukoverzicht’ kan je de rapporten 
downloaden als PDF. Je kiest zelf of je 
het rapport afdrukt per leerling of in 
één keer voor de hele klasgroep.

0 

Godsdienst - 100% 

Naam Datum Punten 
Volgsystemen afdrukken op rapport e 

Toets Symbolen 2021-02-26 7,5 / 10 

Totaal 7,5 / 10 

■ 
Eva luatie I Opmerk;ng voor Godsd;enst 

< < Kerstrapport Krokusrapport Paasrapport > 

LEERLINGEN 
Leerlingen PDF genereren PDF downloaden 

4A 8 A. 

Femke Jacobs 8 A. 
Femke Jacobs > 

Laura Bogaert 8 A. 
Lau ra Bogaert > 

Aukje Bosmans 8 A. 
Aukje Bosmans > 

Jutta Casaer 8 A. 
Jutta Casaer > 



Vraag je proeflicentie inclusief demo aan via viavanin.be/bingel/zorg-evaluatie.

Je ontvangt onmiddellijk de instructiefilmpjes voor de beheerders  
en leerkrachten. Heb je nog vragen, stel ze gerust via bingel@vanin.be.  

De bingelexperts helpen je graag verder op weg!

Wil je Bingel Zorg en Evaluatie beter leren kennen?

Waarom kiezen voor Bingel Zorg en Evaluatie?

Op maat van jouw onderwijs!

Eenvoudig, flexibel en 
intuïtief systeem, heel 
eenvoudig in te stellen  
op maat van de school

Breed evalueren 
volgens je  

schooleigen visie

Snel inzicht in je 
leerlingen: alle 

informatie op 1 centrale 
plaats met handige 

overzichten op leerling-, 
klas- en schoolniveau

Heel het schooljaar 
lang persoonlijke 

ondersteuning door de 
bingelexperts

eenvoud inzichtop maat service

■ ■ ■ 

~ vanm 
Samen slimmer leren 




