ROUTE 8 weer voor 4 jaar toegelaten door minister!
De ROUTE 8 eindtoets is opnieuw goedgekeurd door de minister. Iedere vier jaar dient de eindtoets opnieuw ingediend te
worden. De afgelopen vier jaar zijn voorbij gevlogen en daarom was het deze zomer alweer tijd om de ROUTE 8 eindtoets
opnieuw in te dienen ter beoordeling. Op 7 november hebben wij van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en
Media, Arie Slob, het besluit ontvangen op de hernieuwde toelating. Wij zijn weer voor 4 jaar goedgekeurd! Mocht u
interesse hebben in de beoordeling, kunt u deze nalezen op de site van Expertgroep Toetsen PO.

Aanmelden eindtoets ROUTE 8 2019
Vanaf maandag 3 december 10:00 kunt u zich definitief aanmelden voor de eindtoets ROUTE 8 via onze website. Voor 3
december aanmelden is niet mogelijk! Aanmelden kan tot en met 31 januari 2019.
U dient dit jaar bij de aanmelding aan te geven of de leerlingen de onderdelen Dictee & Kijk- en Luistervaardigheid gaan
maken. Deze onderdelen zijn niet verplicht, maar als ze gemaakt worden tellen ze ook mee voor het advies voor het
voortgezet onderwijs. Deze onderdelen kunnen alleen gecombineerd afgenomen worden. U kiest dus óf voor een toets met
beide optionele onderdelen óf voor een toets zonder beide optionele onderdelen.
Net als vorig jaar dienen scholen zich dit jaar ook in te tekenen voor een afname op één van de traditionele Centrale
Eindtoets dagen. Hoewel wij flexibiliteit voor scholen erg belangrijk vinden, staat voorop dat de afname voor de leerlingen zo
goed mogelijk moet verlopen. Wij hebben er daarom wederom voor gekozen om scholen te verplichten om zich in te tekenen
indien zij op 16, 17 of 18 april willen gaan testen. Dit zal betekenen dat er op deze dagen een maximum aantal leerlingen
kan worden ingeschreven. Op de andere dagen in de periode van 15 april t/m 15 mei mogen scholen zich ook intekenen. Dit
is niet verplicht, maar wel wenselijk. Het intekenen voor een afnamedatum zal ook dit jaar meteen mogelijk zijn vanaf 3
december. Het verzoek is om alleen in te tekenen op de dag(en) waarop u daadwerkelijk de eindtoets wilt afnemen.

Eindtoetsverplichting S(B)O scholen

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zullen leerlingen in het SBO en SO ook verplicht zijn om een eindtoets te maken. Het
bevoegd gezag heeft net als in het regulier onderwijs wel de mogelijkheid om te bepalen dat bepaalde leerlingen geen
eindtoets hoeven af te leggen. Leerlingen die onder de ontheffingsgronden vallen hoeven niet deel te nemen aan een
eindtoets.
Mocht u als SBO of SO school geïnteresseerd zijn in onze eindtoets ROUTE 8, dan willen we u graag verder helpen in het
maken van een keuze. U kunt altijd contact met ons opnemen via eindtoets@a-vision.nu indien u interesse heeft in een
presentatie op locatie voor uw stichting of wanneer u graag een aantal referenten wilt ontvangen van SBO of SO scholen die
al bekend zijn met ROUTE 8. Verder kan het erg informatief zijn om onze webinar te bekijken! Tijdens deze webinar nemen
we u in vogelvlucht mee door de eindtoets ROUTE 8. De webinar duurt ongeveer 30 minuten.

NOT beurs
Van 22 t/m 26 januari vindt de grootste beurs in onderwijsland weer plaats: de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in
Utrecht. Natuurlijk zijn wij ook weer aanwezig, u treft ons in stand 01B.101 (Hal 1). Wij vertellen u graag meer over onze
producten, want naast ROUTE 8 hebben we nog veel meer te bieden! Zo hebben we bijvoorbeeld een Adaptieve Digitale
Intelligentie Test (ADIT) voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8! Klik hier voor een gratis toegangsbewijs.

Normeringsonderzoek 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. In de periode van november
2018 tot en met februari 2019 kunt u gebruik maken van deze uitgelezen kans. Wilt u meer informatie of wilt u uw school
aanmelden? Neem dan contact met ons op via normering@a-vision.nu.
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