Handboek Dynamiek Scholengroep

Afname Eindtoets basisonderwijs
De Centrale Eindtoets wordt afgenomen op drie aaneensluitende schooldagen. Het reguliere
afnamemoment wordt jaarlijks vastgesteld door OCenW. In het schooljaar 2015–2016 zijn de
onderdelen taal en rekenen van de Centrale Eindtoets verplicht; het onderdeel wereldoriëntatie is
facultatief.
De duur van de Centrale Eindtoets primair onderwijs is 3 dagdelen.
De wijze van afname van de Centrale Eindtoets primair onderwijs is voor het reguliere afnamemoment
een toets op papier of een digitale toets. Leerlingen die de Centrale Eindtoets niet of gedeeltelijk
hebben gemaakt, kunnen de toets inhalen tijdens het inhaalmoment. Voor het inhaalmoment is het een
digitale toets. Tijdens het inhaalmoment is er geen mogelijkheid tot het toetsen van wereldoriëntatie.
De informatie uit deze toets is vooral bedoeld als evaluatiemoment voor het PO met betrekking tot de
onderwijskwaliteit.
Alle leerlingen zijn voor de afname van deze toets al aan aangemeld bij het VO.
De informatie van deze toets kan bij de overstap naar het VO wel gebruikt worden omin een hoger
niveau in te stromen maar niet om in een lager niveau te worden geplaatst.
Dynamiek Scholengroep hanteert de wettelijk regelgeving m.b.t. afname van de Eindtoets.
Voor een beperkt groep leerlingen is ontheffing mogelijk.
Het gaat om:
• leerlingen die volgens hun ontwikkelingsperspectief zullen uitstromen naar het Voortgezet
Speciaal Onderwijs binnen de uitstroomprofielen arbeidsmarkt of dagbesteding;
• leerlingen met IQ lager dan 70 volgens een recente IQ-test die voldoet aan de criteria van de
Cotan. Als de IQ-test ouder is dan twee jaar, moeten gegevens uit het leerling- en
onderwijsvolgsysteem bevestigen dat de ontwikkeling van de leerling niet verder is dan het
niveau van eind groep 5 van het basisonderwijs.
• leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende
beheersen.

Het schoolbestuur kan besluiten dat sommige leerlingen geen eindtoets hoeven te maken. Dit doet het
bestuur in overleg met de ouders. Als ze willen, mogen deze leerlingen wel een eindtoets maken.
 Bij Dynamiek Scholengroep is besloten dat kinderen die ernstig ziek zijn (b.v. een chemokuur
ondergaan) en waarbij de afname te belastend is, niet mee hoeven te doen aan de eindtoets.
Dit besluit wordt in overleg met ouder en leerling genomen.
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