Leuk dat je geïnteresseerd bent in het IEP LVS! In dit document krijg je een beeld van hoe
het IEP LVS eruit ziet.
Overzicht leerkracht
In onderstaand overzicht zie je als leerkracht welke toetsen er voor de leerling beschikbaar
zijn. Je kunt op een bolletje klikken om een toets voor een leerling of voor de hele groep
klaar te zetten. Aan de kleur van de bolletjes zie je welke instrumenten klaar staan voor de
leerlingen en welke door de leerlingen zijn gemaakt. Als je op een van de bolletjes klikt, zie
je direct de resultaten van de leerling.

Hoofd
Met het IEP LVS krijg je inzicht in de behaalde referentieniveaus voor taal en rekenen. Je
kunt op dit moment de leerlingen volgen van groep 6 t/m 8 (vanaf schooljaar 2019/2020
vanaf groep 3). Resultaten op de referentieniveaus zijn het perfecte middel om vanaf groep
6 de leerling te volgen tot het einde van het basisonderwijs, vanuit waar de doorgaande
leerlijn doorloopt in het voortgezet onderwijs. Hieronder zie je een voorbeeld van de
resultaten van een rekentoets in het leerkracht dashboard.

Hart en handen
Naast taal en rekenen zijn socialisatie en persoonsvorming ook belangrijke doelen van ons
onderwijs. Daarom bestaat het IEP LVS naast de hoofdtoetsen, uit hart- en handentoetsen.
Deze instrumenten zijn speciaal ontwikkeld om door de leerling zelf in te vullen. Zo krijgt de
leerling inzicht in zijn/haar eigen profiel op leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en
creatief vermogen. Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen.
Het aspect “interacteren met anderen” van het instrument creatief vermogen meet
bijvoorbeeld in welke mate de leerling vindt dat hij aandacht heeft voor feedback vragen en
geven of het delen van zijn/haar ideeën. Dit biedt aanknopingspunten om, desgewenst,
doelgericht te werken aan de persoonlijke ontwikkeling. Een voorbeeld van een resultaat in
het leerkracht dashboard van het instrument leeraanpak zie je hieronder.

Pré-advies en schooladvies
Uit de resultaten op de taal- en rekentoetsen komt een pré-advies in groep 7 en een
schooladvies in groep 8. Hieronder zie je hoe dat er uit ziet in het leerkrachtdashboard. In
het tabblad ‘Advies’ kun je het advies desgewenst aanpassen.

Leerlingomgeving
De leerling maakt de toetsen en instrumenten via internet, dus het kan zowel op tablets als
op chromebooks, computers, etc. worden ingezet. De leerling heeft een overzicht van welke
toetsen er klaar staan, welke toetsen hervat kunnen worden en welke toetsen er nog niet
klaar staan. Hieronder zie je een voorbeeld van de leerlingomgeving.

Wanneer de leerling te toets start, krijgt hij eerst een korte uitleg van de toets. De leerling
ziet hoeveel vragen hij nog moet maken en welke vragen overgeslagen zijn. De toets kan
tussendoor gepauzeerd worden door uit te loggen. Als de leerling op stop toets klikt wordt
de toets na bevestiging definitief afgesloten. Hieronder zie je een voorbeeld van een
rekenvraag in de leerlingomgeving.

Rapportage leerlingen
Met behulp van het LVS kun je voor iedere leerling een ‘Talentenkaart’ samenstellen
waarop alle resultaten, zowel hoofd als hart-handen, overzichtelijk staan weergegeven. Ook
komt er in groep 7 en 8 het pré-advies of schooladvies op te staan dat je zelf hebt gegeven.
Er is ruimte voor de leerkracht om een toelichting te schrijven zodat de talentenkaart nog
persoonlijker wordt. Daarnaast kun je deze talentenkaart gebruiken om het gesprek met de
leerling en/of de ouders aan te gaan.

