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Eindtoets leerjaar 8
“Een kind is meer dan taal en rekenen”
Op 20 en 21 april jl. hebben de kinderen uit leerjaar 8 de eindtoets
gemaakt. Dit schooljaar zijn we gestart met de IEP eindtoets. We
hebben als team -na instemming van de MR- gekozen voor een
nieuwe eindtoets, omdat deze beter aansluit bij ons onderwijs. De
grootste voordelen van de IEP, ten opzichte van bijvoorbeeld Cito,
zijn:
•

•

•

De opbouw is van makkelijk naar moeilijk. De vragen lopen
op in moeilijkheidsgraad. Zo ervaart iedere leerling een
succesgevoel en krijgt iedere leerling bij iedere vraag de
eerlijke kans om te laten zien wat hij kan;
De IEP heeft ook open vragen. Deze manier van bevragen
verhoogt de validiteit van de toets (de open vragen worden
met menselijke hand en extra paar ogen nagekeken);
Bij rekenen vormt taal geen struikblok. In plaats van lange
verhaaltjes waar kinderen de som ‘uit moeten halen’ zie je
in de IEP-eindtoets ook veel kale rekensommen terug. De
IEP-eindtoets meet wat we moeten meten: rekenen.

Agenda
Belangrijke data
19 mei: Kijkmiddag
26 + 27 mei: Hemelvaart:
Leerlingen vrij
6 juni: Pinksteren: Leerlingen vrij
7 t/m 10 juni: Avond4daagse
9 juni: Studiedag Team:
Leerlingen vrij

Meer informatie over de IEP Eindtoets vindt u hier.

15 t/m 17 juni: Kamp groep 8

De eindtoets laat zien welk niveau leerlingen hebben op het gebied
van taal en rekenen. Dat heeft 2 doelen: 1) Het laat zien welk type
vervolgonderwijs bij een leerling past. Het is een aanvulling op het
schooladvies wat kinderen in maart hebben ontvangen. 2) De
eindtoets geeft inzicht in de resultaten van de school.

24 juni: Ouderkamer directie

Tijdens de gesprekken die deze en volgende week gepland staan,
worden de individuele resultaten van de leerlingen gedeeld. Indien
het toets advies hoger is dan het schooladvies, wordt het advies
heroverwogen en kan het mogelijk naar boven worden bijgesteld.
Indien het toets advies lager is dan het schooladvies, verandert er
niets.
Lees verder op p. 2
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Resultaten Eindtoets
Anders dan u misschien van vroeger gewend bent óf dan wat u hoort op het nieuws, wordt er niet meer
naar de gemiddelde eindtoetsscore van een school gekeken. Een voorbeeld hiervan is de scholentest van
RTL die jaarlijks wordt gepubliceerd. RTL vergelijkt in deze test de eindtoetsscores van alle scholen met
elkaar. Om hier vervolgens een rapportcijfer aan te verbinden. Dergelijke vormen van vergelijkend meten
leiden tot onwenselijke situaties. Scholen die kinderen niet meerekenen bij de eindtoetsscores, zodat ze
alsnog de norm halen en in het ‘groen’ blijven. Dit vergelijkend meten voelt voor velen als oneerlijk, omdat
het onvoldoende recht doet aan de inspanningen van scholen om leerlingen een stap verder te brengen in
hun ontwikkeling.
Op De Toren lukt het ons steeds beter om op een leergerichte manier naar kinderen te kijken. Bij ons staat
de groei van een leerling ten opzichte van zichzelf centraal. Al vanaf de kleuters kijken we met u én de
kinderen naar waar de leerling nu staat en op welke onderdelen een leerling nog groei door kan maken en
wat een volgende stap is in de ontwikkeling. Wij zien op onze school dat al onze leerlingen een mooie groei
hebben doorgemaakt en daar zijn we trots op.
Om toch op schoolniveau iets te kunnen zeggen van onze resultaten maken we gebruik van de
referentieniveaus. In het kort komt het er op neer dat alle kinderen tenminste niveau 1F moeten behalen
aan het einde van de basisschool. Op De Toren behaald 88.3% van de leerlingen tenminste het fundamenteel
niveau (1F) en 36.8% van de leerlingen het streefniveau (1S/2F). Hoewel wij als school van mening zijn dat
de resultaten van de eindtoets passen bij individuele leerlingen, ligt dat lager dan de signaleringswaarde
van de inspectie en onze eigen schoolnorm. We gaan de komende studiedagen gebruiken om onze resultaten
en ons onderwijs goed te analyseren. We hebben een adviseur van de PO-raad gevraagd om samen met ons
te kijken naar waar we ons onderwijs nog kunnen verbeteren, zodat in de toekomst meer leerlingen het
streefniveau behalen wanneer ze onze school verlaten.

Wees welkom!
Kijkmiddag en Ouderkamer met directie
Op De Toren vinden we ouderbetrokkenheid belangrijk. Daarom zijn er gedurende het schooljaar
verschillende inloop-/ kijkmomenten of bijeenkomsten. We zijn heel blij dat deze weer plaats kunnen
vinden! We proberen steeds op verschillende dagen/ tijden te plannen, zodat ook (parttime) werkende
ouders de gelegenheid hebben om deel te nemen.
Morgen, donderdag 19 mei, is er weer een kijkmiddag. Tijdens deze middag bent u van harte welkom om
een kijkje te nemen in de klas van uw kind(eren). De leerkrachten zullen deze middag een ‘normaal’
programma draaien, zodat u een goed beeld krijgt van hoe onze lessen er aan toe gaan.
Op vrijdag 24 juni is er ’s middags een Ouderkamer met de directie. Onder het genot van een kopje koffie
of thee kunt u dan in gesprek met de directie. Deze laatste bijeenkomst van het schooljaar willen we et u
als ouders terugblikken op het afgelopen schooljaar en alvast vooruitblikken naar het komende schooljaar.
Wat waren onze hoogtepunten? Wat zijn de verwachtingen voor het aankomende schooljaar? Wat moeten
we vooral blijven doen omdat het werkt? En waar kunnen we nog leren/ onszelf verbeteren?
Fijn als u zich vooraf aanmeld via Parro!

