Beste ouders

De volgende dagen zal uw kind in de school aan een toets werken, het intercommunaal
examen aangereikt door IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de
Kempen).
Met dit schrijven willen we de bedoeling van die toets verduidelijken.
De overheid formuleerde eindtermen. Dat zijn minimumdoelen voor het einde van het zesde
leerjaar. De koepels van de onderwijsnetten stelden leerplannen op, met de eindtermen als
basis. Hierin staat wat kinderen op het einde van elk leerjaar moeten kennen en kunnen. De
overheid verwacht dat scholen zodanig werken dat zoveel mogelijk leerlingen de eindtermen
en de leerplandoelen bereiken. Dat is een hele opgave voor scholen. Soms staan in de
leerplannen nieuwe leerinhouden of worden er andere accenten gelegd. Maar… hoe toets je
dat?
IOK wil de scholen daarbij helpen. Het intercommunaal examen heeft verschillende
bedoelingen.
Enerzijds kunnen scholen aan de hand van de toets voor zichzelf uitmaken of ze
voldoende aandacht hebben gegeven aan wat de overheid van hen verwacht.
Door te kijken naar de resultaten van de leerlingen kunnen scholen ook nagaan of
hun aanpak goed was en of de kinderen de vaardigheden inderdaad voldoende
hebben verworven. Bij tegenvallende resultaten kunnen ze hun aanpak bijsturen en
verbeteren.
Zo kan de school werken aan de verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.
Scholen beslissen zelf of ze deelnemen aan het intercommunaal examen en of ze de
resultaten ervan gebruiken om het eigen onderwijs kritisch te bekijken en bij te sturen. De
IOK-toets vervangt geenszins de eigen toetsen van de klas. Scholen beslissen ook zelf of ze
de resultaten van de toets aan de ouders meedelen.
Elk schooljaar staat een ander leergebied centraal in de toets. Dit jaar gaat het om
schrijven, met zowel een spellingproef als een schrijfoefening.
Wij hopen dat we met deze brief duidelijkheid hebben gebracht over de bedoeling van de
IOK-toets. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor altijd terecht bij de leerkracht of
directeur.
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