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Naar een compleet nieuw leerlingvolgsysteem (LOVS)

Wilt u overgaan op een nieuw LOVS? Onze adviseurs laten u
graag zien hoe u gericht en gedifferentieerd kunt handelen
met de Dia-groeiwijzer, het oefenmateriaal van Diaplus en een
diagnostische werkwijze. 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
Kennismaken met het LOVS van Diataal? Meld u aan via onze
website als onderzoeksschool en doe mee aan de ontwikkel
onderzoeken voor groep 5,6,7,8 (schooljaar 2018-2019) en
groep 3,4,5 (schooljaar 2019-2020). Als onderzoeksschool kunt
u kosteloos gebruikmaken van de Dia-volgtoetsen 1.0 en de
rapportages in de groeiwijzer.
Vrijblijvend kennismaken met de Diatoetsen kan ook. U
kunt onze toetsen voor begrijpend lezen en woordenschat
gedurendedit schooljaar gratis uitproberen.* U krijgt dan ook
toegang tot het toetssysteem met inzichtelijke en verantwoorde rapportages.
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Het LOVS van Diataal is volop in ontwikkeling. Dit schooljaar
starten de ontwikkelonderzoeken voor groep 5 t/m 8 voor
de toetsonderdelen Diacijfer, Diatekst, Diaspel en Diawoord.
Vanaf schooljaar 2019-2020 is het LOVS voor groep 6 t/m 8
beschikbaar (met na-normering). Voor groep 3 t/m 5 starten
de ontwikkelonderzoeken vanaf schooljaar 2019-2020. Vanaf
schooljaar 2020-2021 zijn ook deze LOVS toetsen beschikbaar
(met na-normering).

*alleen voor schooljaar 2018-2019
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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

- Een doorlopende toetslijn van PO naar VO. Al in gebruik
bij ruim 35% van de scholen voor voortgezet onderwijs.
- Een prima ondersteuning bij de onderbouwing van het
schooladvies en het opstellen van ontwikkelingsperspectieven.

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 Diagroeiwijzer. Daarmee krijgt u zicht op wat leerlingen nodig hebben
om succesvol door te stromen naar het voortgezet onderwijs.

- Diagnostische toetsen met goede aanknopingspunten
voor gericht en gedifferentieerd handelen.

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.

- Aantrekkelijk en motiverend voor leerlingen. De vraagstelling is begrijpelijk, ze concentreren zich beter en de
toetsen duren niet zo lang.

- Digitaal, individueel af te nemen volgens een flexibele
toetskalender. De uitslagen zijn direct na de toetsafname
inzichtelijk op leerling-, groeps- en schoolniveau.

- Inzichtelijk voor leerkrachten, leerlingen en hun ouders.
Aan de hand van de kleurencodering kunnen zij samen de
ontwikkeling plannen en vorderingen bijhouden.
- Innovatief en betrouwbaar door jarenlang wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. Een aantrekkelijk
alternatief.

Werken aan referentieniveaus
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
inzicht in hoever leerlingen zijn met de referentieniveaus
dankzij een inzichtelijke kleurencodering. Met Diaplus
krijgt u lesmateriaal dat precies aansluit bij de toetsen voor
begrijpendlezen en kunnen de leerlingen verderwerken op
hun eigen niveau. Zo worden uw leerlingen goed voorbereid
op het voortgezet onderwijs.

Diataal is voortgekomen uit
de Rijksuniversiteit Groningen

