Notitie: BBO Gezamenlijke Toetsstandaard 2018-2019
Ten behoeve van: BBO
Datum: juli 2018
Het gaat in de Toetsstandaard om de niet-methode gebonden toetsen. Uitgangspunt voor
de standaard is om te komen tot een samenstelling die enerzijds recht doet aan de wens
om op adequate wijze zicht te krijgen op de resultaten en vorderingen van kinderen en
anderzijds ook in praktijk goed werkbaar is.
In Amsterdam spreken we af dat we onderstaande toetsen standaard afnemen. Hier
worden de toetsen genoemd die je op groepsniveau afneemt en dus ook als groepstoets
gaat invoeren bij ParnasSys (en dus niet als individuele toets). De derde generatie
toetsen (3.0) zijn schooljaar 2018-2019 beschikbaar tot en met groep 7. In het najaar van
2018 komen ook de toetsen voor groep 8 beschikbaar. Advies is om zoveel mogelijk met
de nieuwe generatie toetsen te werken.
Als u in groep 6 en 7 de 3de generatie spellingstoetsen afneemt wordt aanbevolen om ook
de toets Taalverzorging af te nemen. Spelling 3.0 toetst de actieve spelling (d.m.v.
dictees). De toets Taalverzorging wordt ook de interpunctie, grammatica en
werkwoordspelling (passief) en niet-werkwoord spelling (passief) getoetst. Daarmee
worden alle aspecten van het referentiekader Taalverzorging getoetst. Taalverzorging is
een onderdeel van de Centrale Eindtoets naast lezen, schrijven en rekenen.
Bij de (Centrale) Eindtoets nemen we naast de verplichte onderdelen Spelling en
Rekenen-Wiskunde ook Wereld Oriëntatie af als dit wordt aangeboden door de
leverancier.
Let op: In Amsterdam is, in het kader van de Kernprocedure, afgesproken de omkaderde
toetsen via ELK aan het VO te leveren!
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LOVS Rekenen en Wiskunde of de opvolger CITO Rekenen-Wiskunde 3.0:
groep 3

M3 en E3

groep 4

M4 en E4

groep 5

M5 en E5

groep 6

M6 en E6

groep 7

M7 en E7

groep 8

M8

LOVS Begrijpend lezen of de opvolger CITO Begrijpend Lezen 3.0:
groep 3

E3

groep 4

M4 en E4

groep 5

M5 of E5 (bij 3.0 anders alleen M5)

groep 6

M6 of E6 (bij 3.0 anders alleen M6)

groep 7

M7 of E7 (bij 3.0 anders alleen M7)

groep 8

M8

LOVS Spelling (incl. ww-spelling) of de opvolger CITO Spelling 3.0:
groep 3

M3 en E3

groep 4

M4 en E4

groep 5

M5 en E5

groep 6

M6 en E6

groep 7

M7 en E7

groep 8

M8

LOVS Studievaardigheden
groep 7

E7

groep 8

M8
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LOVS DMT
groep 3

M3 kaart 1,2 (3) E3 kaart 1,2,3

groep 4

M4 kaart 1,2,3 E4 kaart 1,2,3

groep 5,6,7,8

M kaart (1),2,3

groep 5,6 en 7 E kaart (1),2,3
Graag de handleiding lezen voor aanbevelingen voor afname van de toetsen.

Aandachtspunten:
•

Let goed op dat je de juiste versie van de toets gebruikt. Bij verschillende versies van
toetsen gaat het in feite om een andere – onvergelijkbare – toets. Wij gebruiken
standaard de LOVS-versie van een toets of de opvolger CITO 3.0. Wat wel kan is de
digitale versie van een LOVS-toets of CITO 3.0-toets gebruiken. De papieren versie is
uitwisselbaar met de digitale variant. Maar ook hier geldt: gebruik geen verschillende
versies door elkaar.

•

Volg strikt de toetskalender van CITO, anders kunnen resultaten niet vergeleken
worden. Zie
http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/lvs_toetsen/toetskalenders

•

Uiteraard kan je naast deze minimum set nog veel meer toetsen afnemen. Het advies
om Taalverzorging af te nemen is onderbouwd in de inleiding.
Andere toetsen kunnen zijn, Taal voor Kleuters, Rekenen voor Kleuters, Woordenschat,
AVI, Studievaardigheden groep 6. Maar er zijn nog meer mogelijkheden.

•

Let altijd op dat je individuele –adaptieve- toetsen (van risicoleerlingen) nooit als
groepstoets gaat invoeren.

•

In de Entreetoets van 2018-2019 voor groep 7 is Studievaardigheden (SVH) niet
opgenomen. Een deel van deze onderdelen zijn opgenomen in Lezen en Rekenen
Denk aan opzoeken & samenvatten en interpreteren van grafieken/kaarten. Dit heeft te
maken met het Referentiekader. Ook bij 3.0 is dit het geval. Dus een deel van
Rekenen-Wiskunde 3.0 en Begrijpend Lezen 3.0 heeft overlap met Studievaardigheden
De Entreetoets kan dus níét ter vervanging worden gebruikt voor SVH groep E7 en M8.
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