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EEN KIND IS MEER DAN TAAL EN REKENEN
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IEP EINDTOETS
VOOR EEN GOED
BEELD VAN UW KIND

Sinds het schooljaar 2014-2015 maken alle
leerlingen van groep 8 verplicht een
eindtoets. Deze eindtoets meet de taal- en
rekenvaardigheid van uw kind na acht jaar
basisschool. Scholen kiezen zelf welke (door
het ministerie van OCW toegelaten) eindtoets
zij afnemen. Uw school heeft gekozen voor
de IEP Eindtoets, gemaakt door Bureau ICE.
Wat toetst de IEP Eindtoets?

De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden
lezen, taalverzorging (spelling) en rekenen aan het
einde van groep 8. De uitslag van de IEP Eindtoets
geeft informatie over het niveau dat uw kind
beheerst én een advies voor een schooltype.

Wat betekent de uitslag?

Het schooladvies is gebaseerd op de gehele
basisschoolperiode van uw kind. De uitslag van de
IEP Eindtoets geldt als een tweede, objectief
gegeven bij de overgang van het basisonderwijs naar
het voortgezet onderwijs. Is de uitslag op de IEP
Eindtoets hoger, dan bekijkt de basisschool het
schooladvies opnieuw. Is de uitslag lager, dan geldt
het schooladvies van de basisschool.

Open en meerkeuzevragen

TAAL
Bij taal gaan de vragen over de
onderdelen:
•	Lezen: het begrijpen van teksten
en de interpretatie daarvan, zoals
‘wat bedoelt de schrijver met een
bepaalde formulering’;
•	Taalverzorging: spelling, zoals het toepassen
van grammaticale regels, werkwoordspelling
en interpunctie.

REKENEN
Bij rekenen gaan de vragen over de
onderdelen:
•	Getallen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met gehele getallen,
decimalen en breuken (bijv. cijferen: 5x175=);
•	Verhoudingen: decimalen, breuken en
percentages (bijv. rekenen met
aanbiedingen en recepten);
•	Meten en Meetkunde: maten, omtrek,
oppervlakte, inhoud, kaarten/tekeningen
(bijv. oppervlakte berekenen);
•	Verbanden: patronen, tabellen
en grafieken/diagrammen
(bijv. staafdiagrammen aflezen).

IEP Eindtoets meet echt wat er gemeten moet worden
Met meerkeuzevragen én open vragen.
Rekenvragen zijn zo geformuleerd dat taal geen struikelblok is.

De toets bestaat uit meerkeuzevragen en open
vragen. Door het gebruik van beide vraagsoorten
kan uw kind écht laten zien wat hij/zij kan.

Aangepaste versies

Voor kinderen met ondersteuningsbehoeften zijn er
speciale versies van de IEP Eindtoets aan te vragen,
zoals een vergrote versie, een zwart-wit versie en een
versie met audio-ondersteuning. Zo krijgt ieder kind
de toets die voor hem of haar het meest geschikt is.

HOE WERKT DE

IEP EINDTOETS?
Ieder kind in zijn of haar kracht

De IEP Eindtoets bevat vragen die oplopen in niveau.
Door te beginnen met makkelijkere vragen wordt uw
kind op zijn of haar gemak gesteld en krijgt zo
vertrouwen in eigen kunnen.

Afnamedatum

De opbouw van de toets maakt het mogelijk om in
korte tijd een volledig beeld te krijgen van het taalen rekenniveau van uw kind. De IEP Eindtoets wordt
afgenomen op twee vastgestelde
ochtenden in april. Per dagdeel is de
leerling maximaal twee uur bezig
2 uur
met de toets. U ontvangt de exacte
data van de leerkracht van uw kind.

Frisse, herkenbare vormgeving

2 uur

De leerlingen krijgen een eigen toetsboekje waarin zij
ook de antwoorden schrijven. Ze hoeven dus niet met
losse vragenboekjes en antwoordbladen te werken.
Dit maakt de toets overzichtelijk. De vormgeving en
illustraties sluiten goed aan bij de belevingswereld van
uw kind.

Rapportage en resultaten

Nadat de toets gemaakt is, stuurt de
school de boekjes naar Bureau ICE.
Bureau ICE kijkt de antwoorden van
de leerlingen na. De school ontvangt
voor elke leerling een rapportage
met de behaalde resultaten en het
schooladvies. U ontvangt deze
rapportage via de school.
Daarnaast krijgt u informatie over
de referentiescores die uw kind
heeft behaald op de onderdelen
lezen, taalverzorging en rekenen.

LOTTE BAKKER
Leerlingnummer:

52663

Groep:

8

School:

Basisschool Het Palet
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LEZEN
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REKENEN
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SCORE SCHOOLTYPE

vmbo-bb/kb

50

vmbo-kb/t

61 62

vmbo-t

70 71

vmbo-t/havo

76 77

81 82

havo

havo/vwo

86 87

vwo

92 93

100

77 pt
Advies schooltype

vmbo-t / havo
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Op onze website
www.toets.nl/voor
ouders kunt u een
vergrote versie bekijken.

De IEP Eindtoets is
herkenbaar voor de leerling.
Omdat de toetsboekjes lijken
op de taal- en rekenboeken
waar uw kind iedere dag in
werkt, kunnen ze de vragen
goed begrijpen.

Over de makers van de
IEP Eindtoets: Bureau ICE

Bij Bureau ICE geloven we dat iedereen zich moet kunnen ontwikkelen
op een manier die voor hem of haar
passend is. Toetsen zijn altijd een
middel en geen doel op zich.
Als dé expert in het ontwikkelen
van toetsen en examens, maakt
Bureau ICE al ruim 25 jaar methodeonafhankelijke toetsen voor het
voortgezet onderwijs, het mbo en
het hoger onderwijs.
Op basis van deze expertise heeft
Bureau ICE de IEP Eindtoets
ontwikkeld. IEP staat voor
ICE Eindevaluatie Primair onderwijs.

Deze informatiebrochure voor ouders gaat over de
IEP Eindtoets en is geschreven door Bureau ICE. U heeft de
informatiebrochure via uw school gekregen, zodat u een
duidelijker beeld krijgt van de IEP Eindtoets en goed weet
wat dit voor uw kind betekent. Mocht u naar aanleiding van
de informatie in deze brochure vragen hebben, dan kunt u
deze stellen aan de leerkracht van uw kind.
Meer informatie over de ontwikkelingen rondom de
IEP Eindtoets en antwoorden op veelgestelde vragen
vindt u op toets.nl/voorouders.
Volg ons op:
		

@BureauICE
eenkindismeerdantaalenrekenen

BUREAU ICE
Postbus 189
4100 AD CULEMBORG
Godfried Bomansstraat 4
4103 WR CULEMBORG
T 0345 - 65 66 10
toets.nl
10-15-02-002-1

Wilt u meer informatie?

Daarnaast ontwikkelen de toetsexperts van Bureau ICE instrumenten
voor het meten van competenties,
(taal)leerbaarheid en praktische
vaardigheden.

