BEOORDELEN ADAPTIEVE TOETSEN KERNPROCEDURE LWOO/PRO
WEL/GEEN CAP (INTELLIGENTIEONDERZOEK)?

Controleer in ParnasSys (zie mail) of
in ELK per leerling het leerrendement
(LR) op de vakgebieden:
1.
2.
3.
4

Technisch lezen
Begrijpend lezen (adaptief)
Spelling (adaptief)
Rekenen/wiskunde (adaptief)

Let op! Een leerrendement (LR)
van 75% correspondeert met een
leerachterstand (LA) van 25%
(LA+ LR =100%).

Kijk per leerling of er sprake is van een leerachterstand* op ten
minste 2 van de 4 vakgebieden van ten minste 25% *,
waarvan in ieder geval één op Begrijpend lezen of Rekenen/
wiskunde. Bepaal dit aan de hand van de adaptieve toets met de
hoogste score (indien meerdere afgenomen). Let op dat er bij
doublure in ParnasSys niet automatisch wordt doorgeteld.
* LA (leerachterstand) van ten minste 25% = LR
(leerrendement) 75% of lager (100%-LR%= LA%)

Ja

Nee

Vink in ELK aan CAP JA

Vink in ELK aan CAP NEE
Let op!
Leerling neemt niet langer
deel aan Kernprocedure
LWOO/PRO
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BEOORDELEN ADAPTIEVE TOETSEN KERNPROCEDURE LWOO/PRO
CAP JA? > Download PER LEERLING
het toestemmingsformulier. Bespreek
met ouders en laat hen beiden het
formulier ondertekenen (indien beiden
gezag). Scan ZELF de formulieren en
upload deze in ELK.

*Indien recent intelligentie
onderzoek is afgenomen
(ná augustus 2018), upload
dit dan ZELF in ELK. Let op:
IQ ≥ 91 (91 of hoger)?

Ja

Nee

Mail Het ABC (kernprocedure@hetabc.nl):
1. H
 oeveel leerlingen in aanmerking komen
voor CAP (minus het aantal kinderen dat
recent onderzoek heeft gehad*)

Selecteer SEM >
JA en MAIL
Het ABC

Selecteer SEM >
NEE en vink aan
indicatie PRO,
PRO/LWOO óf
LWOO

2.	Zijn er leerlingen die niet mee kunnen
doen met groepsafname? Denk aan
leerlingen met ernstige enkelvoudige
dyslexie, gedragsproblematiek,
onvoldoende kennis en beheersing
van de Nederlandse taal (o.a. exnieuwkomers) of een andere indicatie?
Overleg dan met ons over individuele
afname.
3.Beschikken jullie als school over een
vrij lokaal en ten minste 15 computers/
laptops/tablets om gastschool te zijn
voor een ADIT afname? Zo ja, op
welke dagen van de week?

• Vragen over het inlezen van de leerlingen/toetsresultaten in
ELK? Mail naar helpdesk@elkadam.nl
• Vragen over het adaptief toetsen/afname CAP? Mail naar
kernprocedure@hetabc.nl

© Team Kernprocedure LWOO/PRO HET ABC

WWW.HETABC.NL/KERNPROCEDURE

2

