
Den Burg, januari 2022

onderwerp: nieuw leerlingvolgsysteem IEP

Beste ouders en verzorgers,

Tot voor kort gebruikten wij het CITO Leerlingvolgsysteem. In groep 3 t/m 8 meet CITO hoe
een kind scoort op het gebied van rekenen, begrijpend lezen en spelling. Maar een kind is
veel meer dan taal en rekenen.

Daarom gaan wij vanaf dit schooljaar werken met het IEP Leerlingvolgsysteem (IEP LVS)!

IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel. IEP LVS is voor groep 3 t/m 8 en heeft taal, lezen,
technisch lezen en rekenen. IEP heeft ook toetsen en meetinstrumenten gericht op
leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd,
hart én handen. Op deze manier krijgt u een beeld van wat uw kind weet, maakt en hoe uw
kind zich voelt. Een completer beeld van uw kind!

Het IEP LVS geeft heldere en herkenbare resultaten voor leerkracht en leerling. IEP is gericht
op de ontwikkeling die iedere leerling op zijn niveau kan maken. De individuele ontwikkeling
van de leerling is van belang: “Hoe heb jij je ontwikkeld
ten opzichte van de vorige keer?”.

Talentkaarten als rapportage
De talentenkaart die inzicht geeft in de ontwikkeling van
de leerling wordt toegevoegd aan het rapport. In
verschillende grafieken worden de toetsresultaten, de
voortgang, leergroei en detail-scores van uw kind
weergegeven.

Sociaal Emotioneel - Hart & Handen
Van de vragenlijsten over Hart en handen zie je spindiagrammen. In
deze spindiagrammen zie je hoe je kind zichzelf ziet op de
verschillende onderdelen. Bij de punten van de diagrammen staan de
vaardigheden benoemd. Hoe groter de gekleurde punt, hoe meer je
kind vindt dat het bij hem/haar past. De uitkomsten vormen de basis
voor de leerkracht om met uw kind in gesprek te gaan.
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Vanaf volgende week (van 24 januari t/m 4 februari) starten we met de afname van
meetmoment 1. Tijdens deze afname worden de volgende onderdelen afgenomen:

● Taalverzorging
● Lezen
● Technisch lezen
● Rekenen

Op 9 februari is er een studiedag. Wij gaan die dag de resultaten van de eerste afname
samen analyseren.

Meer weten? Bekijk dit informatieve filmpje over IEP LVS: https://youtu.be/feBgpoFW0aU

Met vriendelijke groet,

Team Jozefschool
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https://youtu.be/feBgpoFW0aU
https://www.youtube.com/watch?v=feBgpoFW0aU

