Nieuwsbrief april 2021

In deze Nieuwsbrief informeren wij u over onze activiteiten rond eindtoets ROUTE 8, diagnostiek & advies en
IT-zorgvoorziening SPRINT(pre)campus
Testen in coronatijd? Lees hier meer over ons protocol voor een veilige testafname.

Verdiepingstraining ADIT groep 6, 7 en 8

Herkent u de volgende vraag? “Wij nemen de ADIT af bij leerlingen uit groep 6 om te achterhalen op welke gebieden de
leerlingen hulp nodig hebben. Hoe kunnen wij onderwijsbehoeften vaststellen op basis van een ADIT uitslag?”
Het is mooi om te horen dat de ADIT voor zo’n soort vraagstuk wordt ingezet. Door de ADIT al in groep 6 af te nemen, heeft
de school nog tijd genoeg om met de uitkomsten aan de slag te gaan en de leerling op basis hiervan de ondersteuning te
bieden die hij nodig heeft. Maar hoe komt u er op basis van de ADIT nou achter wát de leerling precies nodig heeft?
In de ADIT verdiepingstraining leren we u hoe u een ADIT rapportage kunt analyseren, interpreteren en aan de hand van
deze rapportage kunt adviseren. Wat betekenen de scores? Wat zijn sterke of zwakkere punten van een leerling? Hoe is dit
terug te zien in de klas en waar heeft de leerling baat bij op school? Ook kunnen we de koppeling maken met de LOVS
gegevens. Komen deze scores overeen met de ADIT resultaten of zijn er opvallende verschillen te zien? Zo ja, zijn deze
verschillen dan misschien te verklaren?
Wilt u meer weten over de ADIT verdiepingstraining? Klik hier of neem contact op met onze onderwijsadviseurs via
info@a-vision.nu

Resultaten onderzoek criteriumvaliditeit

Begin 2020 is de ADIT voor de groepen 6 en 7 op alle onderdelen positief beoordeeld door de COTAN, behalve op
criteriumvaliditeit omdat wij deze destijds nog niet konden meten. Het onderzoek is inmiddels afgerond en het resultaat is
opgenomen in de handleiding van de ADIT en deze hebben wij opnieuw ingediend bij de COTAN. Uiteraard hoort u van ons
zodra wij deze beoordeling hebben ontvangen, maar we willen de uitslagen van het onderzoek naar criteriumvaliditeit alvast
kort met u delen. Lees hier meer over het onderzoek.

Vermoeden van dyscalculie?

Maakt uw leerling opvallend veel fouten bij makkelijke sommen?
Rekent hij langzaam?
Blijft hij op zijn vingers tellen, terwijl dit bij leeftijdsgenoten niet het geval is?
Heeft hij moeite met klokkijken en/of tijdsbesef?
En lijkt oefening zinloos?
Mogelijk is er sprake van dyscalculie. Wij doen onderzoek om te bepalen of dit daadwerkelijk het geval is. Daarnaast
brengen we in kaart aan welke ondersteuning de leerling behoefte heeft. Zo kunt u de leerling de hulp bieden die hij nodig
heeft.
Meer weten over dyscalculieonderzoek of een onderzoek aanvragen? Klik hier of neem contact op met onze
onderwijsadviseurs via info@a-vision.nu

DVL hernormering naar de COTAN

Het afgelopen jaar zijn wij druk bezig geweest met de hernormering van de Docenten Vragenlijst. Dit is een
gedragsobservatielijst voor leerlingen uit groep 7 en 8 over het functioneren van de leerlingen in de klas en hun houding ten
opzichte van medeleerlingen, docenten en schoolwerk. Van ruim 1100 leerlingen zijn gegevens verzameld en hiermee is de
hernormering uitgevoerd. Het eindresultaat is de DVL 2.0: een vragenlijst met 32 vragen verdeeld over de schalen
taakgerichtheid, egocentrisme, sociabiliteit en zelfwaardering. Ook zijn er veel aanvullende onderzoeken uitgevoerd om de
betrouwbaarheid en validiteit te onderzoeken. In april zal de DVL 2.0 worden aangeboden bij de COTAN ter beoordeling.
Uiteraard houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

TPVO hernormering opgestart

De normen van de TPVO zijn na dit schooljaar verouderd. Naar aanleiding van een rondvraag onder onze klanten is
gebleken dat er nog veel behoefte is aan de TPVO. Scholen vinden het belangrijk om een onafhankelijke toets af te kunnen
nemen die de didactische vaardigheden van leerlingen in kaart kan brengen. Om deze reden hebben we besloten om de
TPVO ook te gaan hernormeren. Allereerst hebben we de TPVO in een nieuw jasje gegoten. Er zijn veel nieuwe vraagtypes
toegevoegd en we verwachten hiermee een completer beeld van de leerling te kunnen schetsen. Vanaf aankomend
schooljaar zullen wij beginnen met normeren in de bovenbouw van de basisschool. We zoeken nog scholen die willen
deelnemen aan deze normering! Mocht u als school interesse hebben, kunt u contact opnemen met info@a-vision.nu voor
meer informatie!

IT-Topper Dempsey 10 jaar bij A-VISION

Om deze mijlpaal in coronatijd te markeren hebben we onze collega Dempsey verrast met een boek, met daarin vanuit
ieders invalshoek een bijdrage. Uit alles blijkt onze grote waardering voor hem als fijne collega en reddende engel voor onze
IT-vragen, maar ook voor zijn grote bijdrage aan de professionalisering en verdere ontwikkeling van onze IT-systemen.
Dempsey, we hopen nog lang met je te mogen samenwerken, op naar de volgende mijlpaal!

Haal het optimale uit uw eindtoets!

Tafels in toetsopstelling, laptops geïnstalleerd, de leerlingen klaar voor de testafname… het is alweer bijna zover: de
eindtoetsperiode gaat binnenkort van start. Natuurlijk komt er voor iedere leerling een toetsadvies uit de resultaten van
ROUTE 8, maar wat kan school eigenlijk nog meer met de eindtoetsresultaten?
A-VISION kijkt graag met uw school of stichting mee bij het interpreteren van de resultaten van ROUTE 8. We geven
antwoord op vragen als: Welke conclusies kunnen we op schoolniveau trekken? Welke verbeterpunten zijn er per school?
Welke aandachtspunten zijn er op stichtingsniveau? Hoe scoren de scholen van de stichting ten opzichte van het landelijk
gemiddelde? Indien gewenst koppelen we de eindtoetsresultaten aan de schoolresultaten en onderzoeken we in hoeverre
de ROUTE 8 uitslagen aansluiten bij het schooladvies. Zo haalt u als school het optimale uit uw eindtoets! Meer weten? Klik
hier of neem contact op met onze onderwijsadviseurs via info@a-vision.nu

Uitleg testafname ROUTE 8 voor leerlingen

Hoe werkt eindtoets ROUTE 8? In onze nieuwe instructievideo leggen we leerlingen van groep 8 uit wat ze kunnen
verwachten bij de afname van eindtoets ROUTE 8. U kunt uw leerlingen goed voorbereiden op de eindtoetsafname door
deze video voorafgaand aan de testafname samen met hen te bekijken. Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via
eindtoets@a-vision.nu. Bekijk hier de video.

Geert Verhoef presenteert zijn boek

Afgelopen week stond autisme in de schijnwerpers met het doel iedereen bewust te maken van wat eigenlijk autisme is.
Graag attenderen wij u op het boek van Geert Verhoef met de titel: Participeren in de samenleving met autisme. Geert zet
zich als ervaringsdeskundige in op het gebied van autisme en deelt in het boek zijn praktijkervaringen en geeft een inkijk van
hoe iemand met autisme de wereld doet beleven.
Het boek is te verkrijgen via SPRINT(pre)campus of mail: geert.verhoef@gmail.com

SPRINT ondersteunt bij schoolwerk

Leergeld Apeldoorn-Voorst wil jongeren die in het voortgezet onderwijs zitten en in de huidige coronaperiode last hebben
met schoolwerk en planning helpen. Zij kunnen ondersteuning krijgen bij SPRINT, waar voldoende ruimte is om veilig te
werken, online lessen te volgen, goede PC's en ondersteuning door professionele begeleiders met ervaring in het onderwijs.
Wie gebruik wil maken van deze ondersteuning kan contact opnemen met SPRINT via 055-5400333 of via info@a-vision.nu.
Na goedkeuring van de aanvraag door het Nationaal Fonds Kinderhulp geeft Leergeld het startsein. Lees hier meer.

Volg ons op social media
U kunt ons ook volgen op social media waar wij met regelmaat berichten plaatsen op Facebook: A-VISION Onderwijs en
Begeleiding, ROUTE 8, SPRINT(pre)Campus Twitter: @AVISIONtesten, @ROUTEACHT, @ Campuspre en via LinkedIn:
A-VISION Onderwijsadviesbureau, EINDTOETS ROUTE8, SPRINT(pre)Campus A-VISION
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