Beste leerling,
Aan het einde van het schooljaar ga jij naar de middelbare school. Spannend en heel leuk!
Voordat je de basisschool gaat verlaten moet je eerst een eindtoets maken.
Wij hebben voor jou een eindtoets gemaakt met de naam ROUTE 8. Deze toets maak je op
de computer. Je krijgt een eigen code en daarmee kun via onze website inloggen. De toets
bestaat uit een aantal onderdelen en je bent er in totaal ongeveer een halve dag mee
bezig.
De toets die je gaat maken is best een beetje bijzonder, want de vragen passen zich aan
jouw niveau aan. Tijdens het maken van de toets kun je daardoor niet terug naar een
vorige vraag, probeer dus goed na te denken over je antwoord. Het fijne aan deze toets is
dat een keer een foutje maken helemaal niet erg is, omdat je uiteindelijk toch weer op je
eigen niveau terechtkomt.
Iedereen krijgt dus een eigen toets en jouw klasgenoten maken niet precies dezelfde
vragen. Laat je niet afleiden en concentreer je op je eigen toets. Het kan zijn dat je
buurman of buurvrouw eerder klaar is. Dat betekent niet dat hij of zij de toets beter of
slechter heeft gemaakt. Neem de tijd om alle vragen goed te lezen en het juiste antwoord
te kiezen en gebruik kladpapier waar je dat prettig vindt.
Op school krijg je nog een video te zien over de ROUTE 8 eindtoets. In deze video krijg je
nog wat extra uitleg over hoe de toets werkt en zie je een paar voorbeeldvragen.
Als iedereen uit jouw klas de toets heeft afgerond, ontvangt jullie meester of juf de
uitslagen.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je deze altijd stellen aan jouw meester of juf.
Wij wensen je alvast heel veel succes met de toets ROUTE 8!
Groeten,
De makers van ROUTE 8

