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Het LVS van Diatoetsen is nog niet compleet. We willen dit de
komende jaren uitbreiden, samen met scholen die kiezen voor
andere toetsen en een andere toetscultuur op school.
Onze adviseurs helpen u werken met de Dia-groeiwijzer,
Diaplus, de diagnostische werkwijze en het opstellen van
groeps- en handelingsplannen.
Zo kunt u verantwoord en gefaseerd overgaan op een nieuw
LVS en de Diatoetsen. Samen werken we aan de invoering van
een compleet en samenhangend pakket van instrumenten
waarmee u de ontwikkeling van uw leerlingen kunt ondersteunen en hun talenten optimaal tot hun recht laat komen.

Doe mee
U kunt deelnemen aan onze pilots die we 60 scholen aan
bieden. Gedurende een schooljaar krijgt u gratis advies en
begeleiding zodat u vertrouwd raakt met ons systeem. Even
tueel kunnen wij ook de digitale afname voor u verzorgen met
onze iPadteams.
Vrijblijvend kennismaken met Diatoetsen kan ook. U kunt
onze toetsen voor begrijpend lezen en woordenschat gedurende een schooljaar gratis uitproberen. U krijgt dan ook toegang
tot het hele toetssysteem met inzichtelijke en verantwoorde
rapportages als basis voor groeps- en handelingsplannen.
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Genormeerd aan Referentieniveaus Taal en Rekenen Dia-eindtoets Volgtoetsen
Maakt groei zichtbaar Direct inzichtelijke resultaten Diagnostisch Digitale en individuele afname
Diatoetsen zijn:
- Gerelateerd aan de referentieniveaus Taal en Rekenen.

Toetsen
om verder te komen
Eruit halen wat erin zit. Dat is de opdracht van het onderwijs,
de ambitie van ouders en professionals in de school. Diatoetsen
vormen een pakket van Dia-volgtoetsen, Dia-eindtoets en de
Dia-groeiwijzer. Daarmee krijgt u zicht op wat leerlingen nodig
hebbenom succesvol door te stromen naar het voortgezet onderwijs. Onderdelen van het pakket zijn nog in ontwikkeling, met taal
en begrijpend lezen kunt u nu al aan de slag.
Met de Dia-groeiwijzer kunt u zien hoe de ontwikkeling verloopt
en wordt perspectief geboden. De diagnostische mogelijkheden
van de toetsen geven houvast bij remediëring en handelingsplannen. Voor begrijpend lezen en woordenschat worden bovendien
goede en beproefde materialen bijgeleverd, waarmee vooruitgang
kan worden geboekt.

- Een doorlopende toetslijn van PO naar VO. Al in gebruik
bij ruim 25% van de scholen voor voortgezet onderwijs.
- Een prima ondersteuning bij de onderbouwing van het
schooladvies en het opstellen van ontwikkelingsperspectieven.
- Diagnostische toetsen met goede aanknopingspunten
voor groeps- en handelingsplannen.
- Digitaal, individueel af te nemen volgens een flexibele
toetskalender. De uitslagen zijn direct na de toetsafname
inzichtelijk op leerling-, groeps- en schoolniveau.
- Aantrekkelijk en motiverend voor leerlingen. De vraagstelling is begrijpelijk, ze concentreren zich beter en de
toetsen duren niet zo lang.
- Inzichtelijk voor leerkrachten, leerlingen en hun ouders.
Aan de hand van de kleurencodering kunnen zij samen de
ontwikkeling plannen en vorderingen bijhouden.
- Innovatief en gebaseerd op jarenlang onderzoek en
ontwikkeling. Een aantrekkelijk alternatief.

Werken aan referentieniveaus vanaf groep 6
Toetsen nieuwe stijl meten de referentieniveaus taal en
rekenen. Die gelden nu als landelijke standaard en zijn
onderdeel van de eindtoetsen basisonderwijs. Het voort
gezet onderwijs bouwt hierop voort. De Diatoetsen geven
vanaf groep 6 inzicht in hoever leerlingen zijn met de
referentieniveaus dankzij een inzichtelijke kleurencodering.
Met Diaplus krijgt u lesmateriaal dat precies aansluit bij
de toetsen voor begrijpend lezen en kunnen de leerlingen
verderwerken op hun eigen niveau. Zo worden uw leer
lingen goed voorbereid op het voortgezet onderwijs.
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