Zwolle, 31 augustus 2020

Aan:

Ouders en verzorgers van leerlingen uit de brugklas

Betreft: JIJ!-Toetsen

Beste ouder/verzorger,
De Onderwijsinspectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vraagt middelbare
scholen in Nederland elk jaar de prestaties van leerlingen te monitoren. Om aan te sluiten bij dit
onderzoekskader nemen wij één of twee keer per jaar bij alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 methodeonafhankelijke voortgangstoetsen af. Naast het niveau van de leerling worden daarbij ook eventuele
achterstanden of voorsprongen in kaart gebracht.
Het Meander College maakt gebruik van genormeerde voortgangstoetsen uit het JIJ! Toetsplatform
van Bureau ICE. De vijf digitale toetsen die uw zoon of dochter gaat maken, meten het kennisniveau
van de basisvaardigheden Nederlands (lezen, taalverzorging en woordenschat), Engels (lezen) en
rekenen.
Vanaf volgende week worden er vijf voortgangstoetsen afgenomen, met een maximum van twee per
week. In de meeste gevallen gebeurt dit tijdens het toetsuur op momenten dat er nog geen
proefwerken worden gemaakt. Uw zoon of dochter ontvangt binnenkort meer informatie over het
maken van de JIJ! Toetsen, inclusief een toetsrooster en een duidelijke instructie hoe hij of zij kan
inloggen bij het JIJ! Toetsplatform.
Wij vragen leerlingen om bij aanvang van het betreffende lesuur via een browser (bij voorkeur
Chrome) op hun eigen laptop of tablet in te loggen bij het JIJ! Toetsplatform en de toets te maken die
op dat moment beschikbaar is gemaakt voor afname.
Om een realistisch beeld te krijgen van het niveau van uw kind, is het belangrijk dat uw zoon of
dochter de toetsen zelfstandig en zonder de hulp van een eigen rekenmachine maakt. Een kladblaadje
is bij elke toets toegestaan. Leerlingen met een dyslexie-, dyscalculie- of extra tijd-verklaring krijgen
tijdens het maken van de toetsen extra tijd en de mogelijkheid om de vragen voor te laten lezen.
Wanneer uw zoon of dochter één of meerdere toetsen mist, ontvangt hij of zij via een Bericht in
Magister een uitnodiging om de toets in te halen.
Voor het maken van de toetsen is geen voorbereiding nodig. De resultaten van de toetsen tellen niet
mee voor het overgangsrapport, maar worden wel geanalyseerd door een aantal leden van het
zorgteam, de mentor en de vakdocenten Nederlands, Engels en wiskunde. De uitslag van de toetsen
wordt achteraf bekend gemaakt, daarover krijgt u later bericht.
Ik ga ervan uit u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben,
dan graag contact op nemen met de mentor van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Bas Sandee
coördinator JIJ! Toetsplatform

