Uitslag Entreetoets 2015
Vanaf medio mei 2015 worden de eerste uitslagen van de Entreetoets bekend. Hoe belangrijk is de uitslag van de
Entreetoets? Wat is de betekenis van ‘het percentiel’ en wat betekenen de Romeinse cijfers op het leerlingprofiel? Wat
doet de leerkracht met de uitslag van de Entreetoets en wat als de uitslag van de Entreetoets lager is dan de verwachte
uitslag?

Wanneer krijg je de uitslag van de entreetoetsen?
De Entreetoetsen worden meestal ergens in april, mei of juni door de scholen gepland. Sommige scholen doen met alle
Entreetoetsen mee, anderen alleen met de Entreetoets van groep 7 en er zijn ook scholen die geen Entreetoets afnemen.
Afhankelijk van de periode die de school gekozen heeft, zal de uitslag eerder of later in het schooljaar bekend worden. De
resultaten van de Entreetoets worden nagekeken door Cito. Deze organisatie heeft ongeveer drie weken nodig om de
antwoordbladen na te kijken.

De entreetoets in groep 7
Voor de leerlingen van groep 7 is de uitslag van de Entreetoets nog belangrijker dan in de voorgaande jaren. Met ingang van
het schooljaar 2014/2015 wordt de Centrale Eindtoets pas in april afgenomen. Dit betekent dat het advies van de leerkracht
belangrijker wordt. Deze leerkracht zal zijn/haar advies mede bepalen naar aanleiding van de resultaten van de Entreetoets.
Uiteraard tellen er nog veel meer factoren mee zoals de resultaten van de afgelopen jaren en de studiehouding/-vaardigheden
van de leerling.

De uitslag van de Entreetoets 2015
De resultaten van de Entreetoets worden per leerling verwerkt in een leerlingprofiel. Per leerling ontvangt de school twee
exemplaren. Eén voor de leerkracht en één voor de ouders. In het leerlingprofiel wordt per basisvaardigheid (taal, rekenenwiskunde en studievaardigheid) voor elk subonderdeel aangeven hoe de leerling dit onderdeel heeft gemaakt.
Achter elk subonderdeel (bijvoorbeeld schrijven) staat eerst het totaal aantal opgaven voor dit subonderdeel. Daarna het
percentage goede antwoorden van de leerling voor dit subonderdeel (1 is heel slecht, 100 is alles goed), daarachter het
percentiel en daarachter een kolom met Romeinse cijfers (I t/m V).

Het percentiel op het leerlingprofiel
Het percentiel is eigenlijk de belangrijkste score van de Entreetoets. Het percentiel geeft aan hoe een leerling op dit specifieke
onderdeel heeft gescoord ten opzichte van andere leerlingen die de Entreetoets hebben gedaan. Staat er bijvoorbeeld 78, dan
betekent dit dat 78% van alle leerlingen dit onderdeel even goed als of slechter gedaan heeft dan deze leerling (22% heeft het
beter gedaan). Het percentiel is een relatieve weergave en hangt af van de moeilijkheidsgraad van de opgave.

De Romeinse cijfers op het leerlingprofiel
De Romeinse cijfers geven aan of een leerling boven het gemiddelde, het gemiddelde of onder het gemiddelde niveau van de
leerlingen die de Entreetoets hebben gedaan presteert.



I: ver boven het gemiddelde



II: boven het gemiddelde



III: het gemiddelde



IV: onder het gemiddelde



V: ver onder het gemiddelde
De Romeinse cijfers komen globaal overeen met een bepaald onderwijstype[/H]



I: vwo



II: havo



III: vmbo-t



IV: vmbo-k



V: vmbo-b
Met de uitslag kan de leerkracht zien of je kind op het verwachte niveau presteert. Als dit niet het geval is zal hij/zij dit zeker in
een oudergesprek aankaarten. Eventuele hiaten in de kennis en vaardigheden van je kind op bepaalde punten komen ook naar
voren. De leerkracht kan mede op basis van de uitslag van de Entreetoets een onderwijsplan maken voor het volgend
schooljaar.

