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Onderwerp: Poen-waarderingen 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Uw kind heeft op zijn/haar rapport een Poen-waardering gekregen.  
Poen is een afkorting voor een waardering  Passend Op Eigen Niveau. Wanneer uw kind 
een poen-waardering heeft gekregen, staat dat onder in het tekstvak beschreven.  
De leerkracht geeft in zijn/haar rapportgesprek ook aan welke punten u als poen-waardering 
moet lezen. 
 
Poen-waarderingen geven we aan kinderen die we willen stimuleren om goed te werken. Het 
is een soort beloningscijfer. Een poen-waardering valt meestal hoger uit dan het cijfer op 
grond van de prestaties, die het kind had behaald wanneer we de resultaten van zijn/haar 
werk als norm hadden genomen. 
Het is geen vertaalcijfer. De leerkracht vertelt u niet wat de eigenlijke waardering van uw 
kind is. De poen-waardering heeft uw kind gekregen omdat we zijn/haar inzet willen 
waarderen. U krijgt in het gesprek met de leerkracht natuurlijk wel een indicatie wat het 
niveau van uw kind is. 
 
In de LEEFSTIJL lessen hebben we het over het respecteren van elkaar. Ook moeten we 
respecteren dat het ene kind beter kan leren dan het andere. Wij vinden dat we dat niet 
moeten laten blijken door het kind negatief te beoordelen. Daarom is de poen-waardering 
geïntroduceerd  
  
Basisschool de Korenaar is de enige school in Nederland, zover wij weten, die met de naam 
poen-waardering werkt.  
Met de invoering van LEEFSTIJL praten wij ook over straffen en belonen. Een onderdeel 
daarvan is het waarderen van werk wat door de kinderen is gemaakt. Zo kan het dus 
voorkomen dat de ene leerling bij 6 fouten een goede waardering krijgt, terwijl een andere 
leerling bij 6 fouten een voldoende krijgt.  
 
In ons onderwijs noemen we dit 'omgaan met verschillen'. Op de Korenaar houden we er 
rekening mee dat kinderen verschillen in aanleg, maar ook verschillen in inzet, motivatie en 
de uitvoering van het werk. 
 
Ook uw kind weet dat het een poen-waardering op zijn/haar rapport heeft. Wij hebben met 
de kinderen in de groep besproken wat een poen-waardering inhoudt.  
 
Mocht u nog opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u deze kwijt bij de groepsleerkracht 
van uw kind of bij de directie van de school. Heeft u ideeën om ons poen-
waarderingssysteem te verfijnen? Wij houden ons aanbevolen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens alle leerkrachten, 
 
Berdi de Jonge, directeur 


