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De Bossche Toetskalender voor het PO schooljaar 2020-2021 
Uitgangspunten:  
Komend schooljaar volgen wij onderstaande toetskalender met de noot dat in het schooljaar 2020-
2021 verder onderzoek gedaan wordt in het kader van toetsen op maat. 
Op scholen gaan verschillende geluiden op om meer rekening te houden met toetsen die passen bij 
de ontwikkelingen en concepten van de scholen, hier willen we gehoor aan geven. 
 

• SSPOH is verantwoordelijk voor de toetskalender op bestuurlijk niveau. 

• Scholen en kindcentra zijn in ontwikkeling wat betreft toetsen en normeren. Omdat er van 
scholen wordt verwacht om zelf doelen te stellen voor de leerlingen hebben wij ervoor 
gekozen de laatst bekende ondergrenzen voorlopig nog in de tabellen op te nemen (augustus 
2014 en aanvulling januari 2015). Het geheel is per toets afgebeeld in overzichtelijke 
tabellen. Aangezien er regelmatig nieuwe CITO uitgaven komen, zal er van dit document 
regelmatig een update volgen. De laatste versie is altijd te raadplegen via www.sbzw.nl 

• SSPOH biedt de mogelijkheid om onderbouwd af te wijken van deze richtlijn. Deze 
onderbouwing dient tevens als inventarisatie, om zo good practise te verkrijgen en te delen 
met elkaar.  

• Wanneer een school af wil wijken van deze kalender dan vraagt de school met een 
onderbouwd voorstel toestemming aan het eigen bestuur. 

• Alle scholen gebruiken de vastgestelde versie, volgens de in de handleiding aangegeven 
werkwijze en op het aangegeven tijdstip. 

• Het aantal toetsen is minimaal, scholen bepalen zelf welke instrumenten ze nog meer 
gebruiken. 

• De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering op schoolniveau en verwerking van de 
gegevens in Parnassys. 

• IB-er bewaakt de uitvoering van de toetskalender op schoolniveau; de afgesproken versie, 
tijdstip en werkwijze. 

• IB-kerngroep evalueert, in overleg met SSPOH, de toetskalender jaarlijks en doet voorstellen 
aan het bestuur voor bijstelling en actualisatie. 

 

Het verzoek tot afwijking van de toetskalender wordt jaarlijks geactualiseerd bij het eigen bestuur.  
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Ad1: Technisch lezen 
I.v.m. het dyslexieprotocol en vergoeding door de verzekeraar gaat de voorkeur uit naar DMT/AVI in 
de groepen 3 tot en met 8 in plaats van CITO technisch lezen. 
Scholen hebben de keuze: 
* DMT/AVI groep 3 t/m 8 dan wordt CITO begrijpend lezen ook in 3 en 4 afgenomen. 
* CITO technisch lezen 3 t/m 7 dan begrijpend lezen in groep 5 t/m 7. 
Voor AVI/DMT gebruiken we de versie 2018. 
Voor alle andere toetsen gebruiken we de 3.0 versie. 
 
Er bestaat de mogelijkheid om kinderen die t/m medio groep 4 het technisch leesniveau nog niet 
beheersen, geen begrijpend leestoets af te laten nemen. 
   
Ad2: Eindtoets 
In maart 2013 heeft de Tweede Kamer besloten dat scholen verplicht zijn een eindtoets af te nemen. 
Meer informatie vind je op de website www.centraleeindtoetspo.nl  
 
Basisscholen bepalen zelf welke eindtoets zij gebruiken. Voorwaarde is dat de school voor 3 jaar de 
keuze vastlegt en dat het een door de minister toegelaten toets is. Het ministerie maakt eind 
november bekend welke toetsen worden toegelaten. Vooralsnog kan in schooljaar 2019-2020 uit de 
volgende toetsen gekozen worden: Dit schooljaar kunnen scholen kiezen uit 5 toetsen. 

• De Centrale Eindtoets Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) brengt de centrale 
eindtoets uit. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW). 

• ROUTE 8, van A-VISION 

• De IEP Eindtoets (IEP eindtoets) van Bureau ICE 

• De AMN Eindtoets 

• De Dia-eindtoets 
 
Advies: 

• Maak een beargumenteerde keuze voor een eindtoets voor de langere termijn, minstens 3 
jaar. 

• Bespreek de keuze op bestuursniveau en op wijkniveau. 
 
Belangrijke regelgeving:  

• Basisscholen kiezen 1 eindtoets voor al hun leerlingen. Het is dus bijvoorbeeld niet 
toegestaan om een aantal leerlingen de centrale eindtoets te laten maken en de overige 
leerlingen het Drempelonderzoek. 

• Alle leerlingen moeten met zo min mogelijk belemmeringen de eindtoets kunnen maken. 
Daarom moet er van iedere eindtoets ook een aangepaste versie voor leerlingen met een 

beperking zijn. 

• Toetsen die de minister heeft goedgekeurd, laat het ministerie voor een periode van 4 jaar 
toe. Wel moet (een deel van) de inhoud ieder jaar anders zijn. Jaarlijks vindt er een controle 
plaats. 

 
Ad 3: Viseon of Zien of Seol 
Houd er rekening mee dat deze toetsen niet voldoen aan de wet sociale veiligheid waar je als school 
aan moet voldoen. 
 

http://www.centraleeindtoetspo.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/keuzemogelijkheden-verplichte-eindtoets-basisschool
https://www.centraleeindtoetspo.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindtoets-op-de-basisschool/documenten-en-publicaties/brochures/2014/06/05/de-centrale-eindtoets-po-in-2015.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindtoets-op-de-basisschool/documenten-en-publicaties/brochures/2014/06/05/de-centrale-eindtoets-po-in-2015.html
https://route8.nl/
https://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
https://www.amn.nl/onderwijs/po/eindtoets-po/
https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/dia-eindtoets/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindtoets-op-de-basisschool/vraag-en-antwoord/is-er-een-aangepaste-versie-van-de-eindtoets-voor-leerlingen-met-een-beperking.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindtoets-op-de-basisschool/vraag-en-antwoord/is-er-een-aangepaste-versie-van-de-eindtoets-voor-leerlingen-met-een-beperking.html

