
 

 

 

Geachte ouders van  groep 8. 

Vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over het nieuwe tijdspad met betrekking tot de advisering 

naar het Voortgezet Onderwijs toe. 

Tevens hebben wij u geïnformeerd dat we nog aan het nadenken waren over welke eindtoets we 

bij de kinderen gingen afnemen. In november zijn er 3 verschillende  eindtoetsen op de markt 

gekomen en wij hebben daaruit de volgende toets gekozen. 

Onze keuze is gevallen op Route8 als eindtoets. Dit is een digitale , adaptieve toets waarvan wij 

denken dat de mogelijkheden van uw kind het beste in beeld wordt gebracht. Kinderen  krijgen 

een toets te maken die helemaal past bij de vaardigheden die ze met betrekking tot taal en 

rekenen de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.  

Aan de hand van de door uw kind gegeven antwoorden past de toets de vragen aan naar het 

niveau van het kind. Ieder kind  maakt dus een toets die meer bij zijn/ haar capaciteiten past. 

Vorig jaar hebben wij ook al deelgenomen aan de pilot van deze toets en dit hebben wij als 

positief ervaren. 

De toets duurt ook geen drie dagen maar maximaal 1 ochtend  en kan dus worden afgenomen in 

een dagdeel. Net als de rest van Nederland zijn wij verplicht deze eindtoets af te nemen in april. 

Hierover zullen wij u informeren via de nieuwsbrief van de school welke  data we daarvoor 

plannen. 

 

 

 

 

 

 



Om de kinderen voor te bereiden op het digitaal afnemen van de toets doen wij als school mee 

met een normeringsonderzoek van Route 8, de kinderen kunnen zo oefenen met de manier en de 

vraagstelling  van Route 8 . Zo zijn de kinderen  beter voorbereid als ze de officiële toets 

moeten maken. 

Voor verdere informatie over de opzet en de achtergronden van de toets verwijzen wij  naar de 

site van route 8 nl. www.route8.nl  . 

Met vriendelijke groet 

Sandra van Strijdhoven 

Joyce Mestrum 

Barend Doedee 

 


