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Inhoud:  

Toetsen voor p.o. 

 

Beste ouders,  
 
Geen carnaval, maar wel 
schaatsen, sleeën en 
sneeuwpoppen maken: dat is 
februari 2021. Terwijl iedereen 
dacht dat de winter van 2020-
2021 wel net zo’n kwakkelwinter 
zou worden als die van het jaar ervoor, pakte het plotseling héél anders uit. Nu zal de winter 
gemiddeld wel helemaal niet zo uitzonderlijk zijn, maar deze ene week in februari is dat in ieder geval 

wel. Zoals de trouwe lezers van Nieuwsbegrip inmiddels weten, komt 
dit door een hogedrukgebied op de Noordpool rond de jaarwisseling. In 
de D-tekst van Nieuwsbegrip staat het allemaal nog eens haarfijn 
uitgelegd. In ieder geval: mooie plaatjes van wit Nederland en volop 
buiten actief kunnen zijn, of je nu ging sneeuw-wandelen of sleeën of 
schaatsen (en door het ijs zakken, want natúúrlijk waren er weer 
mensen die te ongeduldig waren…). 
(Bron foto: blog.natuurijs.nl) 

 
 

 
Toetsen primair (=basis-)onderwijs 
Volgende week en de week daarna (15 t/m 28 februari) willen wij de kinderen van het basisonderwijs 
LVS-toetsen laten maken. U krijgt daarover een aparte mail met inlogcodes en aanwijzingen. 
 
Bij Stichting INIO toetsen we de leerlingen van het basisonderwijs tweemaal per jaar voor het 
leerlingvolgsysteem (LVS), namelijk in februari en in mei. Dan worden hun prestaties op het gebied 
van spelling, woordenschat en tekstbegrip vergeleken met die van hun leeftijdgenoten in Nederland 
(België). De leerlingen van het voortgezet onderwijs toetsen wij alleen in mei voor het LVS, behalve 
jaar 1: die maken deze toetsen ook in november. 
De leerlingen in groep 6, 7 en 8 maken de toetsen van Diataal. Deze zijn online, dus een goede 
internetverbinding is vereist. Voor spelling moet bovendien het geluid aan staan. De toetsen worden 
steeds tussentijds opgeslagen, dus mocht de verbinding toch onverhoopt uitvallen, dan gaat er geen 
werk verloren. Kinderen van groep 4 en 5 maken toetsen van het Cito. Kinderen van groepen 1-2-3 
maken toetsen op tijdstippen die in overleg met de leerkracht worden bepaald. 
 
Toetsen is iets heel anders dan het reguliere werk. In het wekelijkse werk gaat het erom dat een 
leerling er iets van leert. Het leren vindt vooral plaats door de feedback die een kind op zijn werk 
krijgt. Dat betekent dat hulp van ouders in dit stadium van heel grote waarde is. Dat is immers al 
meteen de eerste feedback. Een kind dat hulp krijgt, presteert altijd beter, ook als je geen 
aanwijzingen zou geven, maar er alleen maar bij zou zitten. Moral support, sense of being supervised. 
Dat een leraar dan werk onder ogen krijgt dat een kind met behulp van een van zijn ouders heeft 
gemaakt, doet er niet toe: de kern is dat een kind er iets van geleerd heeft. De feedback van de 
leerkracht doet er dan vervolgens nog een schepje bovenop. Ergo: hoe meer hulp van u, hoe meer 
een kind leert, hoe blijer we worden. Ergo 2: zie erop toe dat uw kind de feedback van de leerkracht 
altijd leest, vóór het met nieuw werk begint. Lees die het liefste samen even door. 
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Terug naar de toetsen. Bij toetsen is ouderhulp (of leerkrachthulp) juist niet gewenst. Nou ja, 
procedureel wel: als een kind niet weet op welke knop het moet klikken, moet je als volwassene wel 
even een handje helpen natuurlijk. Maar inhoudelijk moet een kind het op een toets echt alleen 
doen. Houd wel een oogje in het zeil: het is ook niet de bedoeling dat de spelling van een woord even 

opgezocht wordt…      . Waarom zo streng? Omdat deze toets wil meten hoe kinderen in hun eentje 
presteren en niet hoe goed ze het (met hulp) zouden kunnen. Ga er bij voorkeur dan ook niet naast 
zitten. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is, zelfs voor professionals, om je dan echt afzijdig 
te houden. Alleen in speciale gevallen, bijvoorbeeld bij extreme faalangst of ernstige dyslexie, zijn 
persoonlijke aanpassingen van de toets gewenst. Die aanpassing moet dan in de verslaglegging 
worden opgenomen. 
 
Als de toetsen dan gemaakt zijn en de uitslag bekend, krijgt u van ons een toetsverslag. Daarin 
interpreteren we de uitslag. Als het goed is, dan is de uitslag redelijk conform de verwachtingen van 
de leraar. Valt een uitslag erg mee of juist tegen? Dan is het zaak om preciezer te kijken: wat kan de 
oorzaak zijn? Een toets is inderdaad ‘een momentopname’ en heeft een signalerende waarde. 
Moeten we ergens extra aandacht aan besteden of kunnen we ‘gewoon’ door? Is een C-niveau voor 
deze leerling inderdaad wat je zou mogen verwachten of zit hij zwaar onder zijn eigenlijke niveau te 
presteren? Of omgekeerd: blijkt uit de toets dat zijn wekelijkse werk eigenlijk onder de maat is en 
mogen we daar meer verwachten? Meestal blijkt de uitslag overigens wel met onze eigen indruk 
overeen te komen. 
 
Tot slot 
Ik maak graag gebruik van vragen die mij tijdens gesprekken gesteld worden. Heeft u ook een vraag 
die u behandeld zou willen zien? Stuur die dan naar me toe, dan kan ik daar misschien een item aan 
wijden. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 

Bart Bijl,   

Stichting INIO 

bbijl@inio.nl  
 
Nog eentje dan, de Krimpenerwaard in Zuid-Holland:  
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