
Beste ouders, 

Op school kennen we twee soorten toetsen; methode toetsen en *niet-methode toetsen.  

De methode toetsen meten het beheersingsniveau van de kinderen. Met andere 

woorden, zij geven inzicht in hoeverre kinderen de net aangeboden nieuwe lesstof 

beheersen. Aan het eind van ieder blok (meestal na vier weken) wordt getoetst of de 

doelen zijn behaald. Dit is binnen de school, en ook per bouw, steeds op verschillende 

momenten. 

Alle kinderen maken vanaf groep 3 niet-methode toetsen, de Cito-toetsen of vanaf groep 

5 de digitale Dia toetsen. Deze toetsen staan los van de methode. Op deze manier 

kunnen we kinderen vergelijken met hun leeftijdsgenoten. Deze toetsen worden landelijk 

afgenomen en meten dus niet of een kind een specifiek doel niet of wel beheerst, maar 

de algemene vaardigheid van het kind in vergelijking met andere kinderen in Nederland. 

Er zijn twee meetmomenten per jaar. Het eerste meetmoment is in januari/februari (de 

Midden-toetsen), het tweede moment is aan het einde van het schooljaar (de Eind-

toetsen). Vanwege de lockdown zijn de middentoetsen dit jaar in maart 2021 afgenomen 

 

De gegevens van deze toetsen verzamelen we in het leerlingvolgsysteem (het LOVS). Zo 

volgen we de groei van de kinderen van groep 3 t/m groep 8 en kunnen we inspelen op 

de behoeftes van ieder kind. 

Deze uitdraai kreeg u twee keer per jaar mee naar huis en kunt u nu inkijken in het 

ouderportaal van ParnasSys. 

 

Uitleg per toets 

AVI: AVI is een technisch leestoets op tekstniveau. Hierbij wordt nauwkeurigheid en 

leessnelheid getoetst. De uitkomst geeft het leesniveau aan. Dit loopt op van M3 

(midden 3) tot AVI-plus (eind groep 7). 

 

Spelling (diaspel): Deze toets bestaat uit dicteeopgaven (vanaf groep 7 ook 

werkwoordspelling) waarin het niveau van het actief spellen wordt gemeten.  

 

Begrijpend lezen (diatekst): deze toets wordt vanaf eind groep 3 afgenomen. Aan de 

hand van deze toets blijkt in hoeverre kinderen een tekst inhoudelijk begrijpen, in staat 

zijn relaties binnen de tekst te leggen en soorten teksten van elkaar te onderscheiden. 

 

Rekenen (diacijfer): Deze toets geeft inzicht in zowel de rekenvaardigheid van de 

kinderen als het in de praktijk kunnen brengen van rekenen in alledaagse situaties.      
 

Woordenschat (diawoord): Deze toets wordt vanaf groep 5 afgenomen en toetst het 

algemene woordenschatniveau. 

                                                                                  
Hoe leest u de toets scores? 

Bij de toets uitslagen maken wij gebruik van de niveauverdeling I t/m V  

I staat voor: ruim boven het landelijk gemiddelde 

(verwachte uitstroom op VWO niveau) 

 

II staat voor: boven het landelijk gemiddelde 

(verwachte uitstroom op HAVO niveau) 

 
III staat voor: het landelijk gemiddelde 

(verwachte uitstroom op VMBO-T niveau) 

 

IV staat voor: onder het landelijk gemiddelde 

(verwachte uitstroom op VMBO-K niveau) 

 



V staat voor: ruim onder het landelijk gemiddelde 

(verwachte uitstroom op VMBO-B niveau) 

 

  



Protocol Voortgezet Onderwijs (VO) advies groep 7 en 8 

Bij het samenstellen van het advies voor de kinderen van groep 7 en 8, wordt gebruikt 

gemaakt van de volgende criteria: 

- Werkhouding. 

- LOVS (leerlingvolgsysteem) gegevens van kinderen vanaf groep 6; deze zijn 

verzameld tijdens hun loopbaan op de Zevensprong. 

- Methode-gebonden toetsen en resultaten van ander werk in de groep. 

Hieronder leest u de stappen die genomen worden bij het tot stand komen van het 

definitieve advies. Dit gebeurt in overleg met groepsleerkrachten, met de intern 

begeleider en de schoolleiding. Wij volgen ‘De Amsterdamse Kernprocedure’. Deze wordt 

jaarlijks bijgesteld. 

 

Voorlopig advies  

Tijdens de tien-minutengesprekken in juni van groep 7, waarbij ouders, kinderen en 

groepsleerkrachten aanwezig zijn, wordt er een voorlopig advies gegeven. Eventueel in 

combinatie met leerwegondersteunend onderwijs. Ook wordt er besproken waar nog 

aandachtspunten liggen voor de komende periode. Uiteraard houden we dit jaar, bij het 

vaststellen van het advies, rekening met de thuiswerkperiode gedurende de lockdown. 

 

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) 

Kinderen met een lwoo advies zijn niet verplicht te kiezen voor een school waar 

leerwegondersteuning (lwoo) wordt geboden. Het is wel belangrijk om met de school van 

keuze in gesprek te gaan of de school de juiste begeleiding kan bieden die het kind nodig 

heeft. 

 

Definitieve advies  

In februari van groep 8 krijgen de kinderen het definitieve advies. De kinderen hebben 

dan weer een aantal LOVS toetsen gemaakt.  

 

Uitslag eindtoets 
In mei van groep 8 volgt de uitslag van de eindtoets. Deze eindtoets heeft dus geen 

effect op het definitieve advies. Indien de toetsscore hoger uitvalt dan het basisschool 

advies, kunnen ouders aangeven of zij in gesprek willen gaan met de school. 

  

 

 


