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OUDERPORTAAL
We gaan een volgende stap zetten om het Ouderportaal verder voor u uit te breiden.
De gemaakte toetsen zullen zichtbaar zijn zodat u online en voortdurend op de hoogte kunt zijn van
de vorderingen van uw kind(eren). Hierbij is enige toelichting nodig:
Op Burgst maken de kinderen twee soorten toetsen:
 Methodetoetsen: toetsen ná een hoofdstuk of “blok” van de methodes rekenen, taal, spelling
en zaakvakken (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis). De kinderen in de bovenbouw leren
thuis voor de toetsen van de zaakvakken. Voor rekenen, taal en spelling wordt niet thuis
geleerd. Het is geen “proefwerk” maar een toets om te bepalen of de onlangs behandelde
leerstof begrepen is. Deze toetsen gaan dus over een zojuist afgelopen, korte periode.
 CITO-toetsen: Dit zijn landelijke toetsen van het CITO met de vakken Rekenen, Begrijpend lezen
en Spelling. Ze horen niet bij een methode maar meten de vaardigheidsgroei die een kind heeft
doorgemaakt. Deze toetsen meten over een langere periode (6 maanden) en worden in de
“toetsweken” in januari en juni afgenomen. De opgaven kenmerken zich door de transfer van
aangeboden leerstof in een nieuwe situatie/context. Het gaat hierbij om inzicht en het
combineren van verschillende vaardigheden. We zijn deze en de volgende week bezig met deze
toetsen. Kinderen leren hier niet voor, er is geen huiswerk voor. Het CITO heeft een algemene
vaardigheids-groeilijn ontwikkeld. Daaraan kunnen we zien of de ontwikkeling van kinderen
ongeveer langs een verwachte weg verloopt. Dit is min of meer vergelijkbaar met groeilijnen die
u van een consultatiebureau zult kennen.
Wij zetten nu de methodetoetsen aan. De CITO-toetsen volgen later.

KIJKEN NAAR DE RESULTATEN..
Na uw inlog zag u al Absenties, Groep en Over… staan. Daar komen dan nu de
Toetsen bij.
Klikt u op deze knop dan verschijnt het scherm zoals op de volgende bladzijde
staat afgebeeld:

Links ziet u de knop Alle methodetoetsen aangeklikt staan.
Rechts staan alle methodetoetsen die uw kind dit schooljaar gemaakt heeft.
Het gemiddeld resultaat, de naam van de toets en de afnamedatum staan vermeld.
Klikt u op het witte vlak in de naam van de toets dan verschijnen de onderliggende resultaten:

Deze leerling heeft een 6,5 behaald voor de eerste
projecttoets en een 7,0 voor de tweede die op 30
november 2016 is afgenomen. Gemiddeld is dat een 6,8.
Deze 6,8 staat ook in het grijze vlak naast de toets.
Soms staat er maar één toets of zoals in het voorbeeld
hiernaast twee toetsen. Dat kunnen er ook méér zijn, dat
hangt af van het aantal toetsen dat is afgenomen.
Natuurlijk breidt dit lijstje zich gaandeweg het jaar uit en daarnaast is het zo dat niet alle vakken
evenveel toetsen hebben.

Alle toetsen in een grote lijst is niet altijd overzichtelijk.
Daarom kunt u ook aan de linkerzijde een vak aanklikken, zoals
hiernaast het vak Spelling.
Dan verschijnen alléén de gemaakte spellingtoetsen.

Oók verschijnt nog een extra optie en dat is het schooljaar.
Klikt u op “2016 / 2017” dan verschijnt er een lijstje met schooljaren. U
kunt dan ook de spellingtoetsen van eerdere schooljaren bekijken.

Wat betekenen de kleuren in het resultaat?
Een resultaat in een blauw vlakje betekent dat de toets goed gemaakt is. *)
Een groen vlakje betekent dat de toets voldoende gemaakt is.
Een okergeel vlakje betekent een matig resultaat.
Een rood vlakje is een onvoldoende resultaat.
*) Beoordelingen zijn verschillend per vak.
Bij de hoofdvakken taal, rekenen en spelling wordt doorgaans aangehouden dat 80% van een toets goed moet
worden gemaakt voor een voldoende resultaat, dus groen.
Bij de zaakvakken is dat oordeel milder, daar is 60% van de opgaven goed al een voldoende.

TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN
Het door Parnassys (leerlingadministratiepakket) ontwikkelde Ouderportaal is nog niet helemaal vrij
van onvolkomenheden. De leerkracht voert de toetsresultaten van b.v. Rekenen niet in Parnassys in
maar in een speciaal pakket van uitgeverij Malmberg. Daarbij krijgt de leerkracht hulp van dit pakket
in de vorm van aanvullend werk of extra opdrachten voor een leerling.
Om te voorkomen dat resultaten vervolgens nóg een keer apart in Parnassys ingevoerd moeten
worden is er een “resultatenkoppeling” ontwikkeld. Die kopieert elke nacht alle resultaten tijdens de
update van de Resultatenmonitor naar Parnassys.
Dat werkt wel…. maar niet in het Ouderportaal. Daar blijft het resultaat leeg en ziet u een wit vlak.

Malmberg werkt hier aan en hoopt snel met een oplossing te komen.
Deze lege witte vlakken betreffen dus de Rekentoetsen die wél apart vermeld staan doordat de
leerkrachten de totaalscore apart in Parnassys zetten. Voor nu kunt u die witte vlakken dus negeren.

AFSPRAKEN
Het is belangrijk om goede afspraken te maken over de interpretatie van de gegevens.
Natuurlijk mag u ons altijd vragen stellen maar we hopen ook dat u begrijpt dat het voor
leerkrachten ondoenlijk wordt als ouders onmiddellijk reageren op elk item wat zij bij de toetsen
zien. Daarover willen we graag de volgende afspraken maken:

U ziet een rood vlakje en een onvoldoende staan:
Als er van een vakonderdeel bijvoorbeeld 6 of 8 toetsjes zijn en de eerste is onvoldoende dan zegt
dat nog erg weinig. Pas als de volgende keren ook onvoldoende blijft is het handig om even contact
te hebben. Een rapportcijfer is nooit op basis van één toets!
We spreken daarom af dat er pas bij een derde onvoldoende contact is. De leerkracht kan u wél
eerder informeren als hij/zij dat nodig vindt.

Uw kind heeft een toets gemaakt maar er staat niets in het Ouderportaal.
Na een toetsafname moet de leerkracht alle toetsen eerst nakijken en beoordelen. Daarna worden
de resultaten in Parnassys gezet en dan zijn ze pas in het Ouderportaal zichtbaar. Dat kan, afhankelijk
van diverse omstandigheden, enkele dagen duren! We vragen u dan even om geduld.
We hopen dat u deze uitbreiding prettig vindt op weg naar het steeds verder verbeteren van onze
communicatie richting de ouders. In de naaste toekomst zullen we het Ouderportaal verder
uitbreiden met de CITO-toetsen en het Rapport.

