‘De ontwikkeling van leerlingen wordt helder weergegeven in
grafieken, die we ook met ouders delen. De plaatsing van een leerling
op een bepaald niveau kunnen we daardoor goed onderbouwen.’
Agnes ten Bosch, leerkracht

Partnerscholen PO
gezocht voor
het nieuwe toetsen
Wilt u meewerken aan een nieuwe toetscultuur op school waarbij
toetsen helpen om uw leerlingen verder te laten groeien? In het
nieuwe schooljaar start het programma Dia-LOVS. 60 basisscholen
kunnen meedoen en kennismaken met een nieuwe visie op
toetsen. Het Dia-LOVS heeft belangrijke voordelen:
- Diagnostische toetsen die formatief worden ingezet
- Digitale rapportages laten zien hoever leerlingen zijn met de
referentieniveaus
- Oefenmateriaal sluit aan op het niveau en de ontwikkelingsbehoeftenvan leerlingen
- Aantrekkelijk en motiverend voor leerlingen en leerkrachten
- Wetenschappelijk verantwoorde schoolrapportages
Partnerscholen werken mee aan de opbouw van dit nieuwe toetssysteem en maken gratis gebruik van de toetsen die nog in ontwikkeling zijn. Wij bieden begeleiding bij het digitale toetsen en
het gebruik van de Dia-Groeiwijzer.
Wordt u enthousiast van deze vernieuwende visie op toetsen?
Graag komen we bij u langs om vrijblijvend meer informatie te
geven. U kunt contact met ons opnemen via 050-8200120 of mail
naar info@diatoetsen.nl.
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Begrijpend lezen
en woordenschat*

Rekenen

Taalverzorging

l   in ontwikkeling groep 6,7,8
beschikbaar, groep 6,7,8
nog niet geaccrediteerd
l klaar, groep 6,7,8

l

		
		

in ontwikkeling groep 3,4,5
beschikbaar, groep 3,4,5
nog niet geaccrediteerd
klaar, groep 3,4,5

* optioneel, tegen kostprijs
** optioneel, zonder kosten

