Voorlichting Kernprocedure LWOO/PRO
Esmée Verhoeven & Bouwien Westerhuis
Het ABC – 18 September 2018

Doel van deze presentatie
Aandachtspunten:
- ADIT ter vervanging NIO
- Gastscholen met computers/laptops/Chromebooks gezocht (min. 15)!
- Toestemmingsformulier nu downloaden uit en uploaden in ELK
Inventarisatie vragen/aanwezigen: SBO/SO/nieuwe IB
Kijk op de site: www.hetabc.nl/kernprocedure voor:
- Tijdpad LAT/CAP/SEM en uitleg onderzoek
- Handleiding LAT 2018-2019
- Lijst toegestane instrumenten (Staatscourant)
- Deze powerpoint, handig om te printen!
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Toestemmingsformulieren
- Plan nu alvast de gesprekken met ouders in over het LAT/CAP/SEM
traject en verstrek het toestemmingsformulier!

- AVG: Toestemmingsformulieren dit jaar downloaden (per leerling) én
uploaden in ELK (privacy gevoelige informatie niet meer mailen).

- AVG: Indien beide ouders gezag hebben over het kind, dienen beide
ouders te ondertekenen (!)

- AVG: School is verplicht te achterhalen wie het ouderlijk gezag hebben

en wie er dus moeten ondertekenen, let hier op! Bij twijfel is de school
verplicht dat na te gaan in het Centraal Gezagsregister.
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Leerlingen in ELK en de LAT
- CITO 2.0 of 3.0 gebruiken als je de LAT wilt laten scoren en invoeren door
Het ABC

- Drempelonderzoek als LAT mogelijk, deze dient dan wel door school zelf
nagekeken en ingevoerd te worden via Parnassys naar ELK.

- Gebruik CITO toetsen groep 5 en 6 (eventueel groep 4 voor terug
toetsen).

- Toets adaptief! Weet je bij voorbaat al dat een toets te moeilijk is voor
een leerling? Zet dan lager in, dit voorkomt frustratie en later moeten
terug toetsen.
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LAT-toets afnamen

niveau lwoo

Technisch lezen: DMT (dus géén BRUS) Kaart 1, 2, 3. Voorkeur: versie B.
Begrijpend lezen CITO 3.0 M6 of E6
óf Begrijpend lezen CITO 2.0 M6 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 12 of minder goed --> vervolg 1
- toetsscore 13 of meer goed --> vervolg 2
Spelling CITO 3.0 E6
óf Spelling CITO 2.0 E6 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 16 of minder goed --> vervolg 1
- toetsscore 17 of meer goed --> vervolg 2
Inzichtelijk Rekenen CITO 3.0 E6
óf Inzichtelijk Rekenen CITO 2.0 E6 = Alle 3 de delen
- Kladblad mag alleen bij deel 1 en 2. Afname liefst op opeenvolgende ochtenden
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LAT-toets afnamen

niveau pro

Technisch lezen: DMT (dus géén BRUS) Kaart 1, 2, 3. Voorkeur: versie B.
Begrijpend lezen CITO 3.0 M5
óf Begrijpend lezen CITO 2.0 M5 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 13 of minder goed -->vervolg 1
- toetsscore 14 of meer goed --> vervolg 2
Spelling CITO 3.0 M5
óf Spelling CITO 2.0 M5 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 15 of minder goed --> vervolg 1
- toetsscore 16 of meer goed --> vervolg 2
Inzichtelijk Rekenen CITO 3.0 M5
óf Inzichtelijk Rekenen CITO 2.0 M5 = De 2 delen
- Kladblad mag bij beide delen. Afname liefst op opeenvolgende ochtenden
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Let op! Controleer of de behaalde DLE niet te hoog of te laag is.
Zo ja, dan is het verstandig door-of terug te toetsen

Vb. Voor begrijpend lezen wordt M6 afgenomen (dit correspondeert met DL van 35)
à Leerling behaalt DLE tussen 25-35: Terugtoetsen niet nodig
à Leerling behaalt DLE lager dan 25 (bijv. 23). Dit is meer dan 10 punten verschil.
Dus terugtoetsen nodig! Neem in dit geval M5 toets af (leerjaar waar de behaalde
DLE-score in de buurt ligt). Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw
startniveau veel te hoog is geweest.

Leerlingen in ELK en de LAT
- Voer zo snel mogelijk de leerlingen in ELK in (vóór 28 sept). Dan kan
Het ABC de LAT gegevens invoeren bij de leerlingen en kunnen de
leerlingen worden ingepland voor de capaciteitentoetsen.

- Kopieer voor elke leerling de antwoordbladen/boekjes en maakt een

mapje/boekje per leerling. Zet op het voorblad duidelijk school, voor én
achternaam, geboortedatum en afname datum van de toetsen.

- Zet niet alleen op de envelop, maar ook op de boekjes van leerlingen de
naam van de school!
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ADIT ter vervanging NIO
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ADIT ter vervanging NIO
- Digitaal (computers, laptops of Chromebooks, GEEN Ipads)
- Adaptief (vragen passen zich aan; leerlingen worden niet
overvraagd)

-

Maximaal 15 leerlingen per afname
De afname duurt zo’n 1,5 uur
Potentiële LWOO en PRO in één lokaal (geen onderscheid)
Succesverhalen Den Haag/Rotterdam
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•

Leeswijzer & profielblad ADIT zie
www.hetabc.nl/kernprocedure

•

Meer informatie ADIT zie
https://route8.nl/route-8/adit/

•

Let op! De balken geven alleen de
verhouding aan binnen het profiel van de
leerling (sterke/zwakke kanten).
Leerlingen kunnen hierop niet vergeleken
worden.

Afname door ABC – Gastscholen gezocht!
Wij zijn op zoek naar:

• Scholen mét ten minste 15 computers/laptops/Chromebooks in één
lokaal met een internetverbinding (vast of WiFi).
Let op de ADIT kan helaas niet op tablets worden gedaan.

• Voordeel gastschool zijn: leerlingen hoeven niet te reizen en doen
de test in een vertrouwde omgeving.

Ook horen wij het graag zsm indien jullie hier niet over beschikken ivm:

• Zoeken PO of PRO school in de omgeving
• Graag mailen naar kernprocedure@hetabc.nl
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SEM (sociaal emotioneel onderzoek)
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•

CAP door ABC? ABC controleert of
leerlingen in aanmerking komt voor
SEM en nodigt deze leerlingen uit

•

CAP door school (afgenomen na aug
2017) dan zelf uploaden in ELK en
bepalen of leerling in aanmerking
komt voor SEM. Mail dan aantal(len)
naar kernprocedure@hetabc.nl

Contactgegevens Het ABC
• Vragen over de uitvoering (planning afname ADIT/

verslaglegging /gastschool) mail naar kernprocedure@hetabc.nl

• Of maak per 1 oktober gebruik van het telefonisch spreekuur
(géén vragen over de planning, dit gaat per mail). Bereikbaar op
06 150 614 26:
• Elke maandag van 15.00-16.00 uur en
• Elke woensdag van 13.00-14.00 uur
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Algemene contactgegevens
• Vragen over ELK (inlezen persoonsgegevens/zelfstandig invoeren LAT)
Kijk op handleiding.elkadam.nl of mail naar helpdesk@elkadam.nl

• Vragen over de uitvoering van de Kernprocedure LWOO/PRO
(scoren/invoeren LAT / afname CAP/ SEM door het ABC)
Kijk op www.hetabc.nl/kernprocedure of
mail naar kernprocedure@hetabc.nl

• Vragen over het VO-advies /OKI-DOC/passend onderwijs

Kijk op www.swvadam.nl of mail naar e.bouter@swvadam.nl
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