ROUTE 8 nieuws!
Na een stilte als gevolg van het coronavirus is het tijd voor nieuws omtrent ROUTE 8. De afgelopen maanden waren ook
voor ROUTE 8 een rare periode. Op woensdag 18 maart viel het besluit dat de eindtoetsen in schooljaar 2019-2020 niet
zouden worden afgenomen in verband met het coronavirus. Deze beslissing was gezien de situatie geheel begrijpelijk, maar
ook erg jammer voor de kinderen die zó graag hun best wilden doen op de eindtoets. Al met al staat de gezondheid van
iedereen voorop en zijn we blij dat de leerlingen inmiddels weer naar school kunnen!

Bericht Inspectie n.a.v. missende eindtoets in 2020
Het niet afnemen van een eindtoets in april/mei 2020 heeft gevolgen voor de wijze waarop de Inspectie de resultaten
beoordeelt. Inspectie kijkt immers altijd naar de resultaten op de eindtoets van de laatste drie schooljaren.
Met ingang van 1 augustus 2020 beoordeelt de Inspectie OR1 aan de hand van het nieuwe onderwijsresultatenmodel. In de
periode tot mei 2021 kijkt Inspectie bij de beoordeling van de resultaten alleen naar de op de eindtoets behaalde
percentages referentieniveaus taal en rekenen in 2018 en 2019, omdat die voor 2020 ontbreken. Inspectie houdt hierbij
rekening met de leerlingenpopulatie aan de hand van de gemiddelde schoolweging van de schooljaren 2017/2018,
2018/2019 en 2019/2020. Meer informatie kunt u hier vinden.
Hoe Inspectie vanaf mei 2021 omgaat met het ontbreken van de eindtoetsresultaten van 2020 wordt nog onderzocht.

(Her)normeringsonderzoek Docenten Vragenlijst
Voor de uitbraak van het coronavirus is onze afstudeerder Lauren begonnen met het (her)normeringsonderzoek van de DVL
voor de groepen 7 en 8. De 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 met het
doel eventuele sociaal-emotionele problematiek en de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart te brengen. Wij
hebben echter nog een flink aantal scholen nodig die hun medewerking willen verlenen en ons willen helpen om de DVL te
kunnen normeren. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Harriët Brouwer via
hbrouwer@a-vision.nu of bel 055-5400333.

Informatievideo's ADIT
Het vele thuiswerken en minder druk zijn brengt ook voordelen met zich mee. De collega's van de diagnostiek hebben
namelijk drie video's opgenomen waarin ze jullie alles vertellen over de ADIT, onze adaptieve digitale intelligentietest.
De eerste video kan hier bekeken worden. In deze video kunt u kort kennis maken met de ADIT en worden vragen
behandeld zoals: Wat houdt de ADIT in? En voor wie is de ADIT bedoeld?
In de tweede video wordt de aanmeldingsprocedure en de testafname besproken. Deze video kunt u hier bekijken.
In de derde en daarmee laatste video wordt uitgelegd hoe de rapportages geïnterpreteerd dienen te worden en wordt er een
casus besproken. Deze video kunt u hier bekijken.
We hopen dat nieuwe, maar ook bestaande klanten, op deze manier de ADIT nóg beter kunnen leren kennen.

Online presentaties ROUTE 8
Op dit moment zijn wij nog terughoudend met het geven van presentaties van ROUTE 8 op locatie. Om deze reden zijn er
ook nog geen regiobijeenkomsten gepland in het najaar. Natuurlijk willen wij u wel graag (blijven) informeren over ROUTE 8.
Mocht u dus meer informatie wensen over onze eindtoets, dan informeren wij u graag via een videogesprek. Voor vragen of
het plannen van een afspraak kunt u contact opnemen met Angelique via AOosterik@a-vision.nu

Normeringsonderzoek ROUTE 8
Volgend schooljaar organiseert A-VISION weer een grootschalig normeringsonderzoek voor ROUTE 8. Dit is voor uw
leerlingen een ideale mogelijkheid om kennis te maken met de eindtoets ROUTE 8. Leerlingen zullen kennis maken met de
vraagstelling, de verschillende onderdelen en het digitale testen. Helaas is het normeringsonderzoek nog niet adaptief,
omdat het gaat om het normeren van nieuwe vragen. Het normeringsonderzoek neemt ongeveer 1,5 à 2 uur in beslag en
kan worden afgenomen in de periode van november 2020 tot en met februari 2021. Wilt u meer informatie of wilt u uw school
aanmelden? Neem dan contact met ons op via normering@a-vision.nu of via 055-5400333.

Bijna zomervakantie!

De zomervakantie is in zicht. Na een jaar hard (thuis)werken is het voor leerlingen, leerkrachten, bestuurders en alle andere
mensen in onderwijsland tijd om te genieten van een welverdiende zomervakantie. Ook onze collega's mogen gaan genieten
van de zomervakantie. Ons kantoor is gesloten van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus. Vanaf maandag 17
augustus staan we graag weer voor u klaar!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

