
 
 

Heiloo, 26 januari 2021 

Beste ouders van De Zuidwester, 

Vorige week heeft de bestuurder van ISOB u via een brief laten weten dat De Zuidwester u zou 

informeren over de aanpak en het afnemen van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem voor de 

groepen 3-7 en groep 8. Hieronder leest u de aanpak van De Zuidwester. 

 

M Cito toetsen voor de groepen 3 t/m 7 

Wanneer wij de toets kalender gevolgd hadden, zouden de IEP midden toetsen vanaf 25 januari 

afgenomen worden. U begrijpt dat dit niet mogelijk is. 

Mochten de scholen op 8 februari opengaan dan zullen wij de IEP midden toetsen afnemen vanaf  

9 februari. De analyses van de toetsen en de oudergesprekken vinden dan na de voorjaarsvakantie 

plaats, evenals het meegeven van het rapport. 

Deze toetsen worden afgenomen om te kijken waar de kinderen staan, met als doel om ons 

onderwijs passend te maken. 

Wanneer de scholen later dan 8 februari opengaan, zullen we u nader informeren over het wel / niet 

afnemen van de IEP toetsen. 

Midden IEP oetsen voor groep 8 
De coronacrisis en de sluiting van de scholen stelt het onderwijs voor lastige keuzes. Dit geldt ook 
voor de overgang po-vo en in het bijzonder voor het formuleren van het juiste schooladvies voor de 
leerlingen van groep 8. In dit kader roepen PO-raad en VO-raad de scholen op kansrijk te adviseren 
en kansrijk te plaatsen. 

 

In onze regio werken primair en voortgezet onderwijs al jaren tot volle tevredenheid samen aan de 
overgang van leerlingen van basis- naar voortgezet onderwijs volgens een vastgestelde procedure, 
tijdpad en draaiboek.  
De noodzaak van kansrijk adviseren en kansrijk plaatsen wordt door alle leden van de netwerkgroep, 
zowel primair als voortgezet onderwijs, onderkend.  
De afname van de Midden IEP toetsen zal niet (mede) leidend zijn. Deze afname komt zo dicht op 
afname van de eindtoets te liggen dat veel scholen het niet als meerwaarde ervaren om deze af te 
nemen.  
 
De Zuidwester kiest er echter voor om de Midden IEP toetsen wel af te nemen voor groep 8, 
tenminste wanneer de scholen weer op 8 februari opengaan. Wanneer de lockdown langer duurt, 
heeft het geen zin meer om de Midden IEP toets af te nemen omdat de eindtoets van groep 8 al in 
april plaatsvindt en de inschrijving voor het vervolgonderwijs al heeft plaatsgevonden. 
Aangezien we maar 2 weken voor de voorjaarsvakantie hebben, starten we bij groep 8 al op  
8 februari met de afname van de toetsen. 
Omdat ouders hun kinderen uiterlijk op 1 maart moeten inschrijven, zullen wij de resultaten 
analyseren, zodra de toetsen zijn afgenomen. 
 
 



 
 
Wij toetsen dus om de precieze stand van zaken voor begrijpend lezen, rekenen en spelling te 
weten. Voor het formuleren van het voorlopig advies zijn wij eerder al uitgegaan van het algemene 
brede beeld van de leerling in de groepen 6 t/m 8.  
Naast de leerresultaten is ook gekeken naar de groeilijn van de afgelopen jaren, werkhouding, 
doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, motivatie en de resultaten op methodegebonden toetsen. 
 
De analyse van de Midden IEP toets kan nog leiden tot het  bijstellen van het voorlopig advies dat 
eerder is gegeven, wanneer deze analyse hoger uitvalt dan het voorlopig advies. 
Alle leerlingen/ouders krijgen een brief met daarin het definitieve advies en zullen ook via Teams 
een uitnodiging krijgen voor een gesprek.  
Mocht het resultaat van de IEP eindtoets in april hoger uitvallen dan ons definitief advies dan kan dit 
eventueel leiden tot het bijstellen van het advies.  
 
Met vriendelijke groet van het team van De Zuidwester 
 
 


