Terugblik afnameperiode ROUTE 8
Nadat in 2020 de afname van de eindtoets door de corona-maatregelen niet door kon gaan, waren we nu weer extra
gemotiveerd om te zorgen voor een geslaagde afname.
Bijna 30.000 leerlingen van scholen door heel Nederland konden in de periode van 15 april t/m 15 mei de eindtoets van
ROUTE 8 maken.
Er zijn altijd een paar hele drukke dagen, waarin de telefoon blijft gaan en veel gevraagd wordt van de IT-systemen. Het
team van ROUTE 8 heeft dit echter prima opgepakt en afgehandeld.

Testimonials:

De nieuwe functionaliteiten werden positief ontvangen, zoals het tijdelijk pauzeren van de afname voor een leerling en het
apart kunnen klaarzetten van de onderdelen van ROUTE 8 door de testbegeleider. De uitwisseling van scores via de M2M
(machine to machine) koppeling naar de Leerling administratiesystemen, heeft prima gewerkt en is een grote verbetering.
Uiteraard hebben we ook weer een aantal dingen geleerd die we meenemen naar komend jaar om zodoende blijvend te
verbeteren.

Verbeteren van de ROUTE 8 toets
Ieder jaar wordt er na de afnameperiode geëvalueerd hoe de afname van de eindtoets is gegaan. Aan de hand hiervan gaan
we dan bepalen wat er mogelijk is om ROUTE 8 nog verder te verbeteren. Voor komend jaar willen we het gebruik van het
platform verder verbeteren voor de leerling en de testbegeleider.

Adviesrapporten ROUTE 8

Uit de resultaten van ROUTE 8 komt er voor iedere leerling een toetsadvies, maar wat kan school eigenlijk met de
eindtoetsresultaten?
A-VISION kijkt graag met uw school of stichting mee bij het interpreteren van de resultaten van ROUTE 8. We geven
antwoord op vragen als: Welke conclusies kunnen we op schoolniveau trekken? Welke verbeterpunten zijn er per school?
Welke aandachtspunten zijn er op stichtingsniveau? Hoe scoren de scholen van de stichting ten opzichte van het landelijk
gemiddelde? Indien gewenst koppelen we de eindtoetsresultaten aan de schoolresultaten en onderzoeken we in hoeverre
de ROUTE 8 uitslagen aansluiten bij het schooladvies. Zo haalt u als school het optimale uit uw eindtoets!
Meer weten? Klik hier of neem contact op met onze onderwijsadviseurs via info@a-vision.nu

Aanmelden TPVO normeringsonderzoek
De TPVO (Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs) kan gebruikt worden als u het didactisch functioneren van
een leerling methodeonafhankelijk in kaart wilt brengen en onderscheidt vier domeinen:
1) Begrijpend Lezen
2) Spellingsvaardigheid
3) Inzichtelijk Rekenen
4) Technisch Lezen
De resultaten geven per domein aan wat het didactische leeftijdsequivalent (DLE) is en of er leerachterstanden zijn, zodat
hier extra ondersteuning op ingezet kan worden. Daarnaast kunnen de resultaten van de TPVO gebruikt worden voor de
bepaling van de ondersteuningsbehoefte van een leerling, bijvoorbeeld voor een LWOO/PRO aanvraag. De huidige
normtabellen van de TPVO zijn in 2007 opgesteld en dienen vernieuwd te worden. Naar aanleiding hiervan starten wij met
een normeringsonderzoek voor de groepen 6, 7 en 8.
Wij zoeken scholen die hier volgend schooljaar 2021-2022 aan willen deelnemen in de maand oktober of maart. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Harriët Brouwer via normering@a-vision.nu of via 055-5400333.

Zomervakantie!
De zomervakantie is al bijna in zicht. Na een jaar hard werken is het voor leerlingen, leerkrachten, bestuurders en alle
andere mensen in onderwijsland tijd om lekker te gaan genieten van een welverdiende zomervakantie. Ook in ROUTE 8
land zal de vakantie neerstrijken. Ons kantoor is gesloten van maandag 26 juli tot en met vrijdag 13 augustus. Vanaf
maandag 16 augustus staan onze collega's weer voor u klaar!

Blijf op de hoogte en volg ons op social media.
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