Ouderportaal - resultaten methodetoetsen inzien (groep 3 t/m 8)
Er is een nieuwe module actief bij de ouderportaal. Hierdoor kunt u de gegevens van de methodetoetsen inzien
van uw kind. Methodetoetsen zijn toetsen die horen bij een lesmethode, bijvoorbeeld onze rekenmethode ‘Alles
Telt’ , of onze taalmethode ‘ Taal Actief’. Deze toetsen maken deel uit van ons leerlingvolgsysteem. De
leerkracht kan zo zien welke leerstof de leerlingen al beheersen en wat nog moeilijk is. Als bij een toets blijkt
dat een bepaald onderdeel nog onvoldoende beheerst wordt, wordt dit extra geoefend met de hele groep, een
subgroep of een individuele leerling. Leerlingen die onderdelen goed beheersen wordt verrijkings- of
verdiepingsstof aangeboden.
Als u klikt op een methodetoets verschijnt er een overzicht van de verschillende toetsen die uw kind heeft
gemaakt met een score ernaast. U kunt op een toetsscore klikken om te zien uit welke onderdelen deze toets
bestaat. Bij elk onderdeel wordt een score weergegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld zien welke onderdelen uw kind
al goed beheerst en wat uw kind nog lastig vindt. De scores hebben kleuren:
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Let op! De scores die u ziet zijn geen cijfers, dit is de normering van onze toetsen.
Als u vragen heeft over de toetsgegevens kunt u terecht bij de groepsleerkracht.
Bij de 10-minutengesprekken is hier vanzelfsprekend gelegenheid voor.

Beste ouders/verzorgers,
Er is een nieuwe module actief bij de ouderportaal. Hierdoor kunt u de gegevens van de methodetoetsen inzien
van uw kind. Methodetoetsen zijn toetsen die horen bij een lesmethode, bijvoorbeeld onze rekenmethode ‘Alles
Telt’ , of onze taalmethode ‘ Taal Actief’. Deze toetsen maken deel uit van ons leerlingvolgsysteem in groep 3
t/m 8. De leerkracht kan zo zien welke leerstof de leerlingen al beheersen en wat nog moeilijk is. Als bij een
toets blijkt dat een bepaald onderdeel nog onvoldoende beheerst wordt, wordt dit extra geoefend met de hele
groep, een subgroep of een individuele leerling. Leerlingen die onderdelen goed beheersen wordt verrijkings- of
verdiepingsstof aangeboden.
Als u klikt op een methodetoets verschijnt er een overzicht van de verschillende toetsen die uw kind heeft
gemaakt met een score ernaast. U kunt op een toetsscore klikken om te zien uit welke onderdelen deze toets
bestaat. Bij elk onderdeel wordt een score weergegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld zien welke onderdelen uw kind
al goed beheerst en wat uw kind nog lastig vindt. De scores hebben kleuren:
Blauw = Uw kind beheerst deze lesstof goed
Groen = Uw kind beheerst deze lesstof voldoende
Oranje = Uw kind beheerst deze lesstof matig
Rood = Uw kind beheerst deze lesstof onvoldoende
Let op! De scores die u ziet zijn geen cijfers, dit is de normering van onze toetsen.
Als u vragen heeft over de toetsgegevens kunt u terecht bij de groepsleerkracht.
Bij de 10-minutengesprekken is hier vanzelfsprekend gelegenheid voor.
Hartelijke groet,
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