Een nieuw schooljaar!
De zomervakantie zit er alweer op! We hopen dat u heeft genoten van een heerlijke zomervakantie. Afgelopen schooljaar
heeft een rare wending gekregen als gevolg van het coronavirus. We hopen dat jullie inmiddels een beetje gewend zijn aan
het "nieuwe normaal". Middels deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van nieuws omtrent ROUTE 8.

Aanmelden ROUTE 8 2021
De wettelijke eindtoetsperiode is dit schooljaar wederom van 15 april tot en met 15 mei. Aanmelden voor de eindtoets
ROUTE 8 is mogelijk vanaf dinsdag 1 december. Nadere informatie over de aanmelding zal nog volgen. Indien u op de lijst
staat voor een herinneringsmail, ontvangt u eind november een mail met alle informatie. Mocht u graag op de
herinneringslijst komen, kunt u een mailtje sturen naar eindtoets@a-vision.nu. Alle informatie over het aanmelden voor
ROUTE 8 zal t.z.t. ook op onze website te vinden zijn: www.route8.nl.

Ook dit jaar kunt u weer aangeven of u de optionele testonderdelen wilt maken. Het gaat hierbij om de onderdelen Kijk- en
Luistervaardigheid en Dictee. Scholen kunnen ervoor kiezen beide onderdelen wel te maken of beide onderdelen niet te
maken. Indien deze onderdelen gemaakt worden, worden deze automatisch meegenomen in het berekenen van de scores
van de leerlingen. Het onderdeel Functioneren is ook een optioneel onderdeel, dat niet meetelt voor het berekenen van de
scores ten behoeve van het bepalen van het toetsadvies.

Normeringsonderzoeken ROUTE 8
Dit schooljaar organiseert A-VISION weer een grootschalig normeringsonderzoek voor ROUTE 8. Scholen kunnen zich hier
vrijblijvend voor aanmelden. Het normeringsonderzoek is een ideale manier om kennis te maken met digitaal testen en de
vraagstelling van ROUTE 8. Het normeringsonderzoek neemt ongeveer 1,5 à 2 uur in beslag en is kosteloos. In de periode
van november 2020 tot en met februari 2021 kunt u het onderzoek afnemen. Wilt u meer informatie of wilt u uw school
aanmelden? Neem dan contact met ons op via normering@a-vision.nu of bel naar 055-5400333 en vraag naar Harriët
Brouwer.

ADIT op de lijst voor toegestane instrumenten LWOO/PrO
Onze adaptieve, digitale intelligentietest (ADIT) is al een ruime periode beschikbaar voor de groepen 6, 7 en 8. Vlak voor de
zomervakantie hebben we goed nieuws gekregen. De ADIT is nu ook voor de groepen 6 en 7 opgenomen in de lijst
"Toegestane instrumenten criterium Intelligentie" bij de Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO/PrO. Dit houdt in
dat de ADIT nu voor alle drie leerjaren ingezet mag worden bij een LWOO/PrO aanvraag.
Begin dit kalenderjaar is de ADIT groep 6 en 7 positief beoordeeld door de COTAN, met uitzondering van het onderdeel
criteriumvaliditeit. Met behulp van heel veel scholen hebben we het onderzoek naar de criteriumvaliditeit afgerond en deze
mogen we in januari 2021 indienen bij de COTAN voor een herbeoordeling. Wij houden u op de hoogte!

Producten- en dienstenovereenkomst
Vanaf dit schooljaar biedt A-VISION één product- en dienstenovereenkomst gecombineerd met de verwerkersovereenkomst
aan voor alle instrumenten. In het verleden kreeg u, naast een verwerkersovereenkomst ten behoeve van de eindtoets
ROUTE 8, ook een andere verwerkersovereenkomst toegestuurd indien gebruik werd gemaakt van extra instrumenten. Om
extra administratie te voorkomen is alles samengevoegd en kan de product- en dienstenovereenkomst alsmede de
verwerkersovereenkomst voor langere tijd als basis worden gebruikt. Wilt u alvast de nieuwe overeenkomst ontvangen? Mail
dan naar eindtoets@a-vision.nu.

Nieuwe webinar online

Op onze website staat een nieuwe webinar online waarin we u alles uitleggen over de eindtoets ROUTE 8. Normaal
gesproken gaan we altijd op locatie langs om van alles te vertellen over onze eindtoets, alleen we merken dat we de
afgelopen tijd vaker een online afspraak hebben voor een presentatie in verband met het coronavirus. Om deze reden
hebben we een nieuwe webinar opgenomen, zodat alle geïnteresseerden informatie kunnen vergaren op deze manier.
Mocht u alsnog graag een presentatie op locatie willen of willen videobellen met ons over ROUTE 8, dan is dat natuurlijk
altijd nog een mogelijkheid. U kunt contact opnemen met Angelique via AOosterik@a-vision.nu.

Downloads
Naast de nieuwe webinar zullen er zeer binnenkort ook andere documenten online geplaatst worden voor het schooljaar
2020-2021. Hierbij kunt u denken aan nieuwe brochures voor ROUTE 8 en de ADIT, nieuwe ouderbrieven en de verkorte
handleiding van ROUTE 8. Deze kunt u dan allemaal vinden op de downloadpagina.

U kunt ons ook volgen op social media waar wij met regelmaat berichten plaatsen op:
Facebook: ROUTE 8 en A-VISION Onderwijs en Begeleiding
Twitter: @ROUTEACHT en @AVISIONtesten
LinkedIn: EINDTOETS ROUTE8 en A-VISION Onderwijsadviesbureau
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