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Nieuwe eindtoets voor de 
Kameleon (groep 8) 
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de 

verplichte eindtoets in het basisonderwijs. Sinds 

vorig schooljaar maken alle kinderen van groep 8 

verplicht een eindtoets. Hierbij hebben wij als 

school de keuze uit een drietal toetsen die door het 

ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 

zijn toegelaten. Het betreft hier de Cito Eindtoets, 

de IEP-eindtoets en Route 8. Voorheen nam het 

merendeel van de Nederlandse scholen de 

eindtoets (toen nog niet verplicht) van de Cito af. 

Nu er meer keuze is, hebben wij als school de 

mogelijkheid aangegrepen om te kijken welke 

eindtoets het beste bij de Kameleon past. Binnen 

het directieberaad van onze stichting Batavorum 

hebben we de verschillende aanbieders hun 

eindtoets laten presenteren. Onze bestuurder Eddy 

Verrips laat de keuze aan de verschillende scholen, 

de school kiest en niet de stichting. 

Na deze presentaties hebben we de verschillende 

toetsen op schoolniveau besproken. Hierbij kwam 

voor ons de IEP-Eindtoets als meest passende 

uit de bus.  

_________________________________________ 

 

Waarom de IEP-Eindtoets 
De IEP-Eindtoets is ontwikkeld door bureau ICE. 

IEP staat voor Ice Eindtoets Primair onderwijs. Wij 

hebben voor deze eindtoets gekozen omdat: 

 De toets is overzichtelijk. Kinderen van 

groep 8 werken in het boekje. Ze hebben 

geen last van een volle tafel met soms 

meer wel drie verschillende formulieren 

(tekstboekje, antwoordenblad met 

verwarrende hokjes en een kaartenboekje) 

 De vragen sluiten aan bij de leefwereld van 

uw kind. Het ziet er aantrekkelijk uit met 

herkenbare betekenisvolle afbeeldingen in 

kleur. 

 Taal is geen struikelblok bij rekenen. De 

vraagstelling is kort en bondig. Er is veel 

aandacht besteed aan de formulering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De toets start met makkelijke vragen, zodat 

iedereen een succes ervaart. Daarna lopen 

de opgaven op in niveau. 

 Bij begrijpend lezen staat de tekst altijd op 

de linker bladzijde en de vragen op de 

rechterbladzijde. De kinderen hoeven niet 

in hun boekje te bladeren om de juiste 

regels in de tekst weer op te zoeken.  

 Als er staat: “lees regel 24 t/m 28”, dan is 

dit stukje in de tekst al voor de kinderen 

gearceerd, zodat ze zich volledig op de 

vraag kunnen richten i.p.v. tijd te 

verspillen aan het opzoeken. Hierdoor zijn 

ze vaak de vraag al weer kwijt, zodat ze 

eerst weer de vraag moeten zoeken. Het 

doel is immers niet om de regels te vinden, 

maar om de informatie uit de tekst te 

kunnen halen. 

_________________________________________ 

 
IEP-Advieswijzer 
Een sterke aanvulling op de IEP-Eindtoets vinden 

wij de Advieswijzer. Dit onderdeel toets niet allen 

taal en rekenen, maar ook motivatie, 

doorzettingsvermogen, leerstijl, sociaal emotionele 

ontwikkeling en het creatief vermogen. Deze 

onderdelen worden individueel op de computer 

gemaakt in de periode voorafgaand aan de Iep-

Eindtoets. Hierdoor krijg je een completer beeld 

van een kind. 

_________________________________________ 

 

Meer informatie 
De ouders van groep 8 ontvangen vandaag een 

folder en een brief met informatie over de toets. 

Op de site www.toets.nl/voorouders vindt u alle 

informatie, maar ook de veel gestelde vragen met 

uiteraard het antwoord daarop. Op de 

informatieavond van 5 januari 2016 over het 

Voortgezet Onderwijs zal meester Ewald voor de 

ouders van groep 8 nog verdere uitleg geven. 

Binnenkort krijgt u meer informatie over deze 

avond. 

________________________________________ 

Met vriendelijk groeten namens het 

team van de Kameleon, 
Gio Witjes. 
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