Een nieuw schooljaar en heel veel nieuws over ROUTE 8!
Rapportages schooljaar 2017-2018
De rapportages van ROUTE 8 hebben dit jaar weer een kleine update gekregen, zodat het
nog duidelijker wordt voor de gebruiker. Zo wordt er vanaf dit schooljaar aangegeven
vanaf welke score een referentieniveau behaald is. Soms komt het voor dat de scores van
Taal en Rekenen ver uit elkaar liggen. Bij het advies komt dan de volgende opmerking te
staan: *Voorzichtige interpretatie geboden vanwege het significante verschil tussen de
taalscore en rekenscore.
Alvast een blik werpen op de rapportages van 2018? Klik dan hier: Individuele rapportage,
groepsrapportage, persoonlijk functioneren.

Pilot-onderdeel Dictee
In de afgelopen normeringsperiode hebben we het nieuwe taalonderdeel Dictee uitgetest.
De bevindingen waren zo positief dat we het onderdeel toevoegen aan de echte eindtoets.
Weliswaar in pilot-vorm. We zijn benieuwd naar de ervaringen van de scholen. Bij de
aanmelding voor de eindtoets kunt u aanvinken of u het onderdeel wilt afnemen. De
scores op dit onderdeel zullen NIET meetellen voor de adviezen van de leerlingen. Wel
krijgt u op het groepsoverzicht te zien hoe de leerlingen het onderdeel gemaakt hebben,
in de termen: hoog, bovengemiddeld, gemiddeld, benedengemiddeld en laag.

Intekenen afnamedata ROUTE 8
De wettelijk verplichte eindtoetsperiode is dit schooljaar weer van 15 april t/m 15 mei.
Uit ervaring is gebleken dat veel scholen ervoor kiezen om op de 'centrale eindtoetsdagen'
ROUTE 8 te gaan maken. Om overvolle servers en teleurstelling te voorkomen, is het
verplicht voor scholen zich vooraf in te tekenen als zij op 17, 18 en 19 april willen testen.
Wanneer u op andere data gaat testen, is intekenen niet verplicht. Het intekenen kan
vanaf 1 december 2017.
Bij het aanmelden voor de eindtoets kunt u ook aangeven of u de optionele
testonderdelen wilt maken. Wanneer u kiest voor het testonderdeel Luistervaardigheid,
wordt deze automatisch meegenomen in de scores van uw leerlingen. Mocht er tijdens de
afname iets misgaan bij het onderdeel Luistervaardigheid, meldt dit dan direct bij uw
contactpersoon.

Adviezen 2017-2018
De intervallen van de adviezen van ROUTE 8 zijn dit jaar hetzelfde als vorig jaar. Er is één
verschil: het laagste niveau wordt vanaf nu PRO-VMBO BB genoemd. Vanuit het ministerie
wordt dit voorgeschreven en dit geldt voor alle eindtoetsaanbieders.
Wanneer bijvoorbeeld een leerling van de basisschool het advies PrO heeft gekregen en op
de eindtoets het advies PrO/ vmbo-bb haalt, verplicht deze toetsuitslag de basisschool
niet tot een heroverweging van het schooladvies.

Nieuwe ontheffingsgronden eindtoetsing
Alle leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs mogen een eindtoets maken, maar niet alle
leerlingen zijn daartoe verplicht. Om te bepalen of een leerling verplicht is de eindtoets
te maken is in de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt van dit stroomschema.
Voor dit schooljaar komt daar een belangrijke wijziging in. De IQ-grens wordt namelijk
aangepast van IQ=70 naar IQ=75. De officiële bekendmaking van dit nieuws vindt u hier.

ADIT 6/7
Nog even geduld, de ADIT voor groep 6 en 7 komt eraan! Vanaf de tweede helft van
november 2017 nemen we de Adaptieve Digitale Intelligentietest voor groep 6/7 in
gebruik, nog even zonder COTAN certificering, maar uiteraard wel met rapportage! Bekijk
alvast de nieuwe rapportages: ADIT groep 6 en ADIT groep 7.

Regiobijeenkomsten ROUTE 8
In de afgelopen weken hebben er al enkele regiobijeenkomsten over ROUTE 8
plaatsgevonden. Er staan er nog twee op het programma:
- 1 november: Apeldoorn ism BOOM Testonderwijs en de SVT's.
- 1 november: Lelystad
Wilt u zich laten informeren over de eindtoets? Kijk dan snel in onze agenda!

Normeringsonderzoek ROUTE 8
Ook dit jaar organiseert A-VISION een grootschalig normeringsonderzoek voor ROUTE 8.
Scholen kunnen zich hier vrijblijvend voor aanmelden. Een ideale manier om kennis te
maken met digitaal testen en de soort vragen van de eindtoets ROUTE 8. In de periode van
15 november 2017 t/m februari 2018 kunt u gebruik maken van deze uitgelezen kans. Wilt
u meer weten of uw school aanmelden? Neem dan contact met ons op: normering@avision.nu

Nieuwe brochure
Tot slot willen we u natuurlijk onze nieuwe brochure niet onthouden. Alles wat u weten
wilt over ROUTE 8 kunt u hierin terugvinden. Blijven er toch nog vragen over? Neem dan
gerust contact met ons op.

Team ROUTE 8 staat weer voor u klaar!
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