LVS
Informatie over de toetsen
bij uw kind op school

Beste ouder(s)/verzorger(s),

kalender en toetst klassikaal, de andere school toetst

Uw kind gaat dit schooljaar een of meer toetsen van het

individueel, wanneer de leerling eraan toe is. Met het Boom

Boom leerlingvolgsysteem (Boom LVS) maken. In deze brief

LVS kan het allemaal. De school van uw kind kan u daar

beantwoorden we de vragen die ouders en verzorgers ons

meer over vertellen.

het meest stellen. Benieuwd naar meer? Onderaan deze
brief vindt u de link naar de website van het Boom LVS.

Moet ik mijn kind voorbereiden op een toetsafname?
Het is niet nodig om met uw kind te oefenen voor de

Waarom moet mijn kind een leerlingvolgsysteemtoets maken?

toetsen. We raden u zelfs af om te oefenen. Oefenen kan

Elke school in Nederland moet leerlingen, en dus ook uw

beste en geeft het meest betrouwbare beeld van de

kind, systematisch volgen. De school moet daarbij vanaf

ontwikkeling van uw kind.

groep 3 een leerlingvolgsysteem (LVS) gebruiken om de

Goed om te weten: de Boom LVS-toetsen worden op papier

kennis en vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en

afgenomen en nemen nooit meer dan één lesuur in beslag.

wiskunde in kaart te brengen. De school mag natuurlijk meer

Ze sluiten aan bij het niveau van de leerling, zodat uw kind

onderwerpen toetsen en observeren, maar taal, rekenen en

optimaal kan laten zien hoe ver hij of zij is. Er is veel aandacht

wiskunde zijn verplicht. De school van uw kind heeft ervoor

besteed aan een kindvriendelijke opmaak. De toetsen voor

gekozen om de toetsen van het Boom LVS te gebruiken.

begrijpend lezen bevatten geen onnodig lange teksten

tot onnodige druk leiden. Een ontspannen houding is het

en de rekentoetsen bevatten een minimale hoeveelheid

Wat wordt er bij mijn kind getoetst?

taal. Hierdoor ontstaat er een zuiver beeld van de reken-

Met een leerlingvolgsysteemtoets (LVS-toets) worden de

vaardigheid.

taal- en rekenvaardigheden van kinderen gemeten. De
moment staat, hoe het zich ontwikkelt én waarin het zich

Wat doet de leerkracht met de uitslag op een
toets?

verder kan ontwikkelen. Mede op basis van die informatie

Allereerst is het goed om te beseffen dat een toets een

kan de leerkracht bepalen of uw kind op bepaalde gebieden

momentopname is én een van de vele bronnen van informatie

extra aandacht, hulp en/of uitdaging kan gebruiken.

die de leerkracht gebruikt om uw kind te volgen en te obser-

toetsen laten per vaardigheid zien waar het kind op dat

veren. Hoe, of en wanneer de school de uitslag met u en/of

Welke Boom LVS-toetsen zijn er?

uw kind deelt, bepaalt de school – ook daar speelt de (toets)

Het Boom LVS bevat toetsen voor de vakken rekenen-

visie van de school een belangrijke rol. De leerkracht heeft

wiskunde, begrijpend lezen, spelling, hoofdrekenen en

verschillende mogelijkheden om de uitslag te beoordelen:

technisch lezen. Er zijn toetsen voor alle groepen: van

van groepsscore tot individuele analyses en van vaardig-

groep 3 tot en met 8.

heidsscores tot persoonlijke groeigrafieken. Deze waarde-

De overheid stelt eisen aan de kwaliteit van de toetsen

volle informatie maakt het voor de leerkracht mogelijk om

die scholen moeten gebruiken om leerlingen te volgen.

onderwijs op maat te bieden en de lesstof nog beter op de

De zogeheten Expertgroep Toetsen PO ziet toe op die

behoefte van uw kind af te stemmen.

kwaliteit. De Boom LVS-toetsen zijn door deze experts
beoordeeld en goedgekeurd.

Meer weten?
Wij hopen met deze brief uw belangrijkste vragen te

Wanneer maakt mijn kind een Boom LVS-toets?

hebben beantwoord. Meer informatie over de toetsen van

De Boom LVS-toetsen zijn zo gemaakt dat de school en

het Boom LVS vindt u op de website www.boomlvs.nl.

haar leerkrachten zelf kunnen bepalen op welk moment ze
de toetsen inzetten. De school bepaalt dat op basis van

Mede namens de auteurs van het Boom LVS wens ik u en

haar (toets)visie. De toetsen worden minimaal een keer per

uw kind een mooi en ontspannen schooljaar toe.

schooljaar afgenomen, of vaker als dat nodig of wenselijk is.
De toetsen kunnen individueel of groepsgewijs worden
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afgenomen. De ene school hanteert een vaste toets-
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