
 

 

Toetsen en observeren 

Uw kind komt naar school om te leren. Deze uitspraak hoor je wel vaker en het is natuurlijk 

ook waar. Op school leren we uw kind van alles, maar uw kind leert ook van u, van vriendjes 

en vriendinnetjes van familie, de buurt en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Al die 

leermomenten samen helpen uw kind te groeien. Letterlijk en figuurlijk! 

Op school volgen we die ontwikkeling en hieronder staat beschreven hoe wij dat doen  

Onze school volgt nauwkeurig de ontwikkeling van leerlingen. Uiteraard wordt gekeken naar 

vakgebieden als taal en rekenen, deze zijn van wezenlijk belang. Daarnaast is er ook 

aandacht voor andere vaardigheden, denk aan zaken zoals: hoe zit een kind in zijn vel, hoe 

pakt een kind zijn taak aan, wat interesseert een kind, waar wordt hij vrolijk van? Factoren 

die belangrijk zijn voor het welbevinden van een kind. Daarvoor is er op school het aanbod 

van Leer-& Veerkracht. 

Onze school werkt met het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS). Het IEP LVS bevat toetsen en 

meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen. Zen kijken ook naar leeraanpak, 

sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én 

handen: je krijgt een beeld van wat je kind weet, maakt, hoe je kind zich voelt, oftewel een 

compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen Profiel.  

Toetsen: het klinkt saai, moeilijk en voor kinderen vooral als iets wat niet leuk is. Wij hebben 

voor de IEP toetsen gekozen omdat we zien dat ze aansluiten bij waar we in de lessen 

dagelijks mee bezig zijn, de vraagstelling is geen verrassing voor de kinderen. Dit motiveert 

kinderen om te laten zien wat ze kunnen en wie ze zijn. Onderwerpen die je boeien, zorgen 

er immers voor dat je herkenning hebt en gemotiveerd werkt.  

De afnameduur van de toetsen is kort, dat is fijn voor de concentratie en motivatie. Een 

belangrijk voordeel van de digitale afname is dat het resultaat direct beschikbaar is. Wij 

kunnen hierdoor samen met de leerling de resultaten direct gebruiken tijdens de les. Zo is de 

toets een hulpmiddel om de volgende stap te zetten in het leerproces. 

De resultaten van de toetsen, die we  vanaf groep 3 gebruiken, vind u terug op de 

talentenkaart in het portfolio van uw kind. We hebben er een leeswijzer bijgedaan, zodat het 

voor u duidelijk is wat u op de talentenkaart ziet. Maar uw kind zal het u ook vast graag 

uitleggen. Het gaat immers over de ontwikkeling van uw kind 

In groep 8 nemen we de eindtoets af. Al vele jaren gebruiken we daarvoor de IEP eindtoets. 

Deze toets nemen we ook dit jaar weer af. IEP eindtoets bevalt ons erg goed. Het was dus 

een logische stap om ook de andere toetsen van IEP af te nemen. Omdat alle IEP-toetsen 

digitaal zijn wordt er ook een digitale versie ontwikkeld voor de IEP eindtoets. Wij gaan die 

ontwikkeling natuurlijk goed volgen. 



Naast de IEP nemen we in groep 6 de NSCCT af. De letters NSCCT staan voor Niet Schoolse 

Capaciteiten Toets. Deze toets maakt deel uit van ons gehele toets programma. Het geeft de 

leerkracht inzicht over de capaciteiten van uw kind. Met die wetenschap kan de leerkracht 

het aanbod voor uw kind nog beter aanpassen. Uiteraard zal de uitslag van de NSCCT ook 

met u worden besproken tijdens een van de oudergesprekken. 

Naast het afnemen van de toetsen observeren de leerkrachten uw kind. Hoe goed kan uw 

kind samenwerken, zelfstandig werken, de opdrachten afmaken, doorzetten etc. Samen met 

wat de leerkracht terugkrijgt van onze vakleerkrachten muziek, gym en atelier wordt het 

rapport verder aangevuld.  

Zo ontstaat een compleet beeld van uw kind op school.  

Zo werken wij mee aan de groei van uw kind. 

 

 


