
leerlingrapport

Hoe leest u het leerlingrapport?

Percentielscore

De scores op de verschillende toetsonderdelen worden op

het leerlingrapport weergegeven als percentielscores. De

percentielscore wordt grafisch weergegeven, waarbij de

positie wordt gemarkeerd in de gekleurde balken. Deze

balken zijn in vijf gelijke delen verdeeld. Hierbij geldt:

I : 20% hoogst scorende leerlingen

II : 20% boven het landelijk gemiddelde

III : 20% landelijk gemiddelde

IV : 20% onder het landelijk gemiddelde

V : 20% laagst scorende leerlingen

Isa heeft de volgende percentielscores behaald: voor

begrijpend lezen IV (32), voor rekenen II (78), voor

taalverzorging III (49) en voor woordenschat V (13). Dit

betekent dat 68% van de leerlingen die de Dia-eindtoets

heeft gemaakt hoger heeft gescoord op begrijpend lezen.

Op rekenen heeft 22% van de leerlingen hoger gescoord. Bij

taalverzorging heeft 51% van de leerlingen hoger gescoord

en bij woordenschat scoorde 87% van de leerlingen hoger. 

De percentielscores van de toetsonderdelen bevestigen

het GT/HAVO-advies. Wanneer de scores erg uit elkaar

liggen, dan is het mogelijk dat het toetsadvies minder goed

bij de leerling past.

Referentieniveaus

De behaalde referentieniveaus van de leerling op de

verschillende toetsonderdelen staan weergegeven in de

kolom ‘Referentieniveau’. Met begrijpend lezen scoorde Isa

op niveau 1F, met rekenen op 1S en taalverzorging op 

niveau 2F. 

Vaardigheidsscore

De behaalde vaardigheidsscores van de leerling op de

verschillende toetsonderdelen staan weergegeven in de kolom

‘Vaardigheidsscore’. Op het toetsonderdeel begrijpend lezen

scoorde Isa 354, op rekenen scoorde zij 367, op taalverzorging

scoorde zij 360 en op woordenschat heeft zij een

vaardigheidsscore van 345 behaald. Het gemiddelde van de

vaardigheidsscore is 360. Dit betekent dat Isa met het

toetsonderdeel rekenen boven het gemiddelde scoorde, met

woordenschat precies gemiddeld

heeft gescoord en met begrijpend lezen en woordenschat

onder het gemiddelde heeft gescoord..

Eindscore

De eindscore staat in het gele blok. Isa heeft een eindscore

gehaald van 360. Deze score is tot stand gekomen door het

wegen van de vier toetsonderdelen. De eindscore staat ook

met een paarse ruit weergegeven op de blauwe balk. Boven

de blauwe balk staan de scores, onder de blauwe balk staan

de grenzen voor de brede adviezen en het enkelvoudige

vwo-advies. Uit de positie van de ruit op de blauwe balk kan

worden opgemaakt dat Isa GT/HAVO scoort.

Advies

Het (toets)advies staat in het blauwe blok helemaal rechts. Isa

krijgt op basis van de Dia-eindtoets het toetsadvies

GT/HAVO. Dit is een meervoudig toetsadvies. Op basis van de

toetsresultaten van deze Dia-eindtoets zal Isa dan ook het

meest op haar plek zijn op GT/HAVO.

Zoals eerder aangegeven is 1F het basisniveau en 2F (taal) of 1S

(rekenen) het streefniveau. Dit betekent dat Isa voor begrijpend

lezen het basisniveau heeft behaald. Voor rekenen en

taalverzorging heeft zij zowel het basisniveau als het streefniveau

behaald.


