‘De ontwikkeling van leerlingen wordt helder weergegeven in
grafieken, die we ook met ouders delen. De plaatsing van een leerling
op een bepaald niveau kunnen we daardoor goed onderbouwen.’
Agnes ten Bosch, leerkracht

Ontwikkelingsonderzoek
Dia-volgtoetsen 2.0
Wilt u meewerken aan een nieuwe toetscultuur op school waarbij
toetsen helpen om uw leerlingen verder te laten groeien? Maak
dan gratis kennis met de Dia-volgtoetsen 1.0 en draag bij aan de
ontwikkeling van Dia-volgtoetsen 2.0.
De Dia-volgtoetsen hebben belangrijke voordelen:
- Wetenschappelijke onderbouwing van het nieuwe toetsen
- Digitale toetsen met direct inzichtelijke rapportages op leerling-,
klas- en schoolniveau
- Leerlingen worden getoetst op hun eigen niveau
- Volgens nieuwe kaders Expertgroep PO
- Koppeling aan de referentieniveaus
- Doorlopende lijn PO-VO
PARTNERSCHOOL
U kunt bijdragen aan de ontwikkeling van dit nieuwe leerlingvolgsysteem als partnerschool. Naast het gratis gebruik van de Diavolgtoetsen 1.0 en de rapportages in de groeiwijzer, ontvangen
partnerscholen een jaar lang gratis begeleiding van een onderwijsadviseur, het iPadteam en het introductiepakket van Diaplus.

programma partnerscholen
2018-2019

2020-2021

2019-2020

Onderzoek
Dia-volgtoetsen 2.0

l
l
l
l
l

Capaciteitentest*
Eindtoets**
Begeleiding
iPadservice

l1
l
l
l*
l*

l     1
l
l
l*
l*

Groeiwijzer		

Voortgangsanalyse
en ontwikkelperspectieven

Leergroei en
streefscores
bestuursmonitor

VO-doorstroom,
bestuursmonitor

Aansluitend
oefenmateriaal
Diaplus/Klassenteksten

Begrijpend lezen
en woordenschat*

Rekenen

Taalverzorging

l ontwikkelingsonderzoek groep 6,7,8
l1 normeringsonderzoek groep 6,7,8
l

toetsen klaar, nog niet geaccrediteerd
klaar, groep 6,7,8

		

pilot groep 3,4,5
ontwikkelingsonderzoek groep 3,4,5

   1 normeringsonderzoek groep 3,4,5
		

toetsen klaar, nog niet geaccrediteerd

* optioneel, tegen kostprijs
** optioneel, zonder kosten

‘Dat de toetsen een geweldige meerwaarde hebben
dat is wel helder.’ Annelies Bickes leerkracht
Onderzoeksschool
U kunt ook meedoen aan een deel van de ontwikkeling van de Diavolgtoetsen 2.0. Geef u dan op voor het ontwikkelingsonderzoek voor
groep 6,7,8 en/of groep 3,4,5:
- Rekenen
- Begrijpend lezen
- Woordenschat en taalverzorging
Als onderzoeksschool kunt u gratis gebruikmaken van de Diavolgtoetsen1.0 en de rapportages in de groeiwijzer.

Ontwikkelingsonderzoek DIA-volgtoetsen 2.0
2018-2019
sept-okt

nov-dec

Rekenen

jan-feb

mrt-april

mei-juni

l

Tekstbegrip

l

Spelling/woordenschat

l

2019-2020
sept-okt
Rekenen
       A6
Tekstbegrip
  A6
Spelling/woordenschat
  A6    

nov-dec
B6,7,8
B6,7,8
B6,7,8

jan-feb

mrt-april

mei-juni
  C5,6,7
  C5,6,7
C5,6,7

2020-2021
sept-okt
Rekenen
       A3
Tekstbegrip
  A3
Spelling/woordenschat
  A3    

nov-dec
B3,4,5
B3,4,5
B3,4,5

jan-feb

mrt-april

mei-juni
C3,4
C3,4
C3,4

      
l

Ontwikkelingsonderzoek groep 6,7,8
A/B/C: Normeringsonderzoek;
toetsen klaar, nog niet geaccrediteerd

....

Ontwikkelingsonderzoek groep 3,4,5
Pilot groep 3,4,5

AANMELDEN
Wilt u meedoen als onderzoeks- of partnerschool? Meldt u dan aan via
www.diatoetsen.nl/basisscholen/partnerscholen. Voor partnerscholen is in
enkele regio’s nog beperkt plek. Wilt u meer informatie? Neem dan contact
op met Harry Messchendorp (harrymesschendorp@diatoetsen.nl) of
Yvonne van Grinsven (yvonnevangrinsven@diatoetsen.nl),
Accountmanagers Primair Onderwijs of bel via 050-8200120.

050-8200120 of info@diatoetsen.nl

www.diatoetsen.nl

‘Sommige leerlingen hebben moeite met tekstbegrip. Ik kijk dan in
de toetsresultaten naar micro, meso en macro. Deze scores laten
me zien waar het probleem zit, zodat we gericht kunnen gaan
oefenen.‘ Paula Smit, leerkracht

