
 

Aan:    de ouders en verzorgers van klas 1 
Betreft:  JIJ! Toetsplatform 
 
 
Zwolle, 3 november 2022 
 
 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
 
In de afgelopen weken zijn er methode-onafhankelijke, genormeerde voortgangstoetsen 
afgenomen binnen het JIJ! Toetsplatform van Bureau ICE. De resultaten van de gemaakte 
toetsen zijn inmiddels bekend en beschikbaar voor inzage met behulp van het Meander 
College-account voor leerlingen.  
Er is helaas geen account voor ouders/verzorgers beschikbaar. 
 
De resultaten van de gemaakte toetsen zijn beschikbaar via de beveiligde website groeps.info. 
Om de resultaten te kunnen raadplegen is het nodig om de volgende vier stappen te volgen. 
 
1  Surf in een webbrowser (bijvoorbeeld Safari, Firefox of Chrome) naar de website       
  groeps.info. 
 
2  Klik op 'Inloggen als leerling bij groeps.info'. 
 
3  Log in met de gebruikersnaam van het Meander College-account van uw zoon of dochter  
  (bijvoorbeeld 'jdeboer1234'), zonder @leerling.meandercollege.nl en het bijbehorende   
  wachtwoord. Dit wachtwoord gebruikt uw zoon of dochter ook voor bijvoorbeeld de    
  toegang tot WiFi, e-mail en printen op school. 
 
4  Klik in het menu op 'JIJ! Toetsen'. 
 
Is uw zoon of dochter de gebruikersnaam of het wachtwoord van het Meander College-
account kwijt? Dan kan de mentor van uw zoon of dochter jullie hier bij helpen. 
 
De resultaten van de toetsen van dit schooljaar (en eventuele voorgaande schooljaren) zijn 
weergegeven in vier tabellen. Er zijn minimaal vijf en maximaal twintig resultaten bekend, 
afhankelijk van het leerjaar. 
 
In de kolom 'Getoetst niveau' is weergeven op welk (ERK-)niveau de toets is afgenomen. In de 
kolom 'Resultaat' is het behaalde resultaat van de toets beschikbaar. Het resultaat is 
weergegeven in een O (onvoldoende), V (voldoende) of G (goed, boven niveau). Staat er een 
streepje (-) in de kolom met resultaten, dan is de betreffende toets op dat moment nog niet 
gemaakt en dient hij of zij deze nog in te halen. Uw zoon of dochter ontvangt z.s.m. een 



 
 

 

uitnodiging om de gemiste toets(en) in te halen. Het resultaat is over het algemeen binnen 48 
uur na het inhaalmoment beschikbaar. 
 
De resultaten van de gemaakte toetsen worden geanalyseerd door een aantal leden van het 
zorgteam, de mentor en de vakdocenten Nederlands, Engels en rekenen. Naast het niveau 
worden daarbij ook eventuele achterstanden of voorsprongen in kaart gebracht. Daarbij 
wordt niet alleen gekeken naar de eindresultaten, maar eventueel ook naar de verschillende 
individuele onderdelen van elke toets. Uit deze analyse kunnen eventuele vervolgacties voor 
leerlingen voortvloeien, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij Nederlands, Engels of rekenen. 
Wanneer dit het geval is, zal een medewerker van de school contact met u opnemen. 
 
Mochten er nog vragen zijn over de toetsen van het JIJ! Toetsplatform, neemt u dan contact 
op met de mentor van uw zoon of dochter. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Geert Koers, taakhouder kwaliteitszorg 
Bas Sandee, coördinator JIJ! Toetsplatform 
 


