ROUTE 8 fabriek!
De officiële inschrijfperiode voor de eindtoets ROUTE 8 is inmiddels gesloten en dit schooljaar zullen 30.000 leerlingen van
1260 scholen onze eindtoets gaan maken. Hier zijn we trots op! Sinds dit schooljaar zijn leerlingen uit het speciaal
(basis)onderwijs ook verplicht om een eindtoets te maken. Er is een forse stijging zichtbaar van SBO en SO scholen die de
ROUTE 8 eindtoets gaan afnemen: van 12% vorig jaar naar 19% dit schooljaar.
In het kantoor van A-VISION is ondertussen een "ROUTE 8 fabriek" ontstaan. Alle informatiepakketten worden één voor één
met de hand gevuld, gecontroleerd en in het verzendsysteem geïmporteerd. De eerste informatiepakketten zijn inmiddels op
de post gegaan. Alle documenten die u van uw contactpersoon heeft ontvangen, zijn ook via onze website te downloaden.
Wilt u ook graag een digitale versie van het instructieboekje bijvoorbeeld? Klik dan hier.
Van een flink aantal scholen moeten we de verwerkersovereenkomst nog retour ontvangen. Mocht u dit nog niet
gedaan hebben, dan willen we u vriendelijk verzoeken dit zo spoedig mogelijk te doen.

Webinar testinstructie
Wij vinden het belangrijk dat scholen goed voorbereid beginnen aan de ROUTE 8 eindtoets. Daarom zullen wij net als
voorgaande jaren een webinar inplannen. Tijdens deze webinar zullen we leerkrachten en intern begeleiders meenemen in
de voorbereiding op de ROUTE 8 eindtoets. Er zal onder andere besproken worden hoe Readspeaker geactiveerd kan
worden voor leerlingen met dyslexie en welke nieuwe functies we hebben opgenomen in het testbegeleideraccount. Wilt u
graag bijgepraat worden? Volg dan onze webinar op woensdag 1 april om 14:30. U kunt de webinar volgen via ons
Facebook-account en LinkedIn-account. Naderhand zal de video ook op deze accounts terug te kijken zijn.

Pilot ROUTE 8

Na de officiële aanmeldperiode krijgen scholen tussen 16 mei en 15 juni de gelegenheid om met hun leerlingen de pilot
ROUTE 8 af te nemen. Op deze manier kunnen scholen die ROUTE 8 nog niet kennen op een goede manier kennis maken
met onze digitale, adaptieve eindtoets. In deze periode kunnen leerlingen exact dezelfde toets maken als tijdens de officiële
periode. Na afloop ontvangt de school ook de individuele rapportages, een groepsrapportage en indien van toepassing ook
een schoolrapportage.
De kosten voor de pilot zijn €20,- exclusief BTW per leerling. U kunt als school zelf bepalen of u alle leerlingen uit de klas wilt
laten deelnemen of een klein groepje leerlingen. Als u bijvoorbeeld graag de adaptiviteit wilt ervaren, zou u ervoor kunnen
kiezen om een sterke en wat minder sterke leerling te laten deelnemen.
Wilt u hier meer informatie over of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Harriët Brouwer. Dit kan via
055-5400333 of eindtoets@a-vision.nu.

(Her)normeringsonderzoek DVL
De Docenten Vragenlijst (DVL) is een gedragsobservatielijst over het functioneren van de leerlingen in de klas en hun
houding ten opzichte van medeleerlingen, docenten en het schoolwerk. De DVL wordt ingevuld door de leerkracht van de
leerling en de doelstelling is om eventuele sociaal-emotionele problematiek vast te stellen en de ondersteuningsbehoeften
van de leerling in kaart te brengen. De DVL staat op de lijst voor toegestane instrumenten voor LWOO en PRO.
De huidige normtabellen zijn in 2006 opgesteld. Na 15 jaar moeten er nieuwe normtabellen ontwikkeld worden en naar
aanleiding hiervan starten wij met een (her)normeringsonderzoek voor groep 7 en 8.
Wij zijn op zoek naar scholen die willen meewerken aan dit onderzoek. Het onderzoek zal 5 à 10 minuten per leerling in
beslag nemen. Indien u de DVL van alle leerlingen uit groep 7 en 8 invult, ontvangt u de rapportages van de leerlingen van
groep 8 gratis.
Wilt u meewerken of heeft u vragen over dit (her)normeringsonderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Lauren Scholte
Lubberink via lscholtelubberink@a-vision.nu of 055-5400333.

ADIT 6/7 COTAN positief beoordeeld

Goed nieuws! Zoals eerder voor groep 8 is nu ook onze Adaptieve Digitale Intelligentiest (ADIT) voor groep 6 en 7 door de
COTAN positief beoordeeld. Alle onderdelen zijn positief beoordeeld met uitzondering van de criteriumvaliditeit. Dit is nog
onvoldoende, omdat wij dit nog niet hebben kunnen meten. We zijn enorm trots op deze mooie beoordeling! Voor het inzien
van de gehele beoordeling verwijzen wij u naar de website van de COTAN.
We hebben de COTAN beoordeling inmiddels aangeboden aan de commissie voor vaststelling screenings- en
testinstrumenten ten behoeve van indicatiestelling voor LWOO en PRO. De commissie besluit voor 1 september 2020 of de
ADIT voor groep 6 en 7 wordt opgenomen in de regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PRO schooljaar
2021-2022.
Ten behoeve van de criteriumvaliditeit doen wij een beroep op alle scholen die hebben meegewerkt aan het
normeringsonderzoek van de ADIT 6/7 of die de ADIT hebben afgenomen in de afgelopen schooljaren in deze groepen. Wij
zullen nog contact opnemen met deze scholen en hopen op hun medewerking zodat ook dit onderdeel positief beoordeeld
kan worden.

A-VISION op informatiemarkt IB Conferentie Ede
Op dinsdag 10 maart staan wij met een stand op de Instondo IB Conferentie in Ede. Bent u nieuwsgierig naar één van onze
testen zoals onze adaptieve, digitale intelligentietest (ADIT) of de eindtoets ROUTE 8? Loop dan even langs bij onze stand
en onze medewerkers vertellen u graag meer over onze diensten en producten.
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