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DIA toetsen…  

Beste ouders en verzorgers, 

De Diatoetsen worden komende week afgenomen bij uw zoon of dochter. In het rooster van 

SOMtoday komen de toetsmomenten te staan. 

Met Diatoetsen testen we elk jaar de leesvaardigheid Nederlands en Engels en de rekenvaardigheden 

van brugklasleerlingen en tweedejaars. De derdejaars maken alleen de Diatekst Nederlands toets en 

rekenen.  

Voor deze toetsen hoeft niet geleerd te worden en resultaten tellen niet mee bij de cijfers. Het gaat 

om de momentopname van de actuele lees- en rekenvaardigheid, dus zonder eventuele aanpassing 

voor dyscalculie en/of dyslexie. Voor leerlingen van klas 3 geldt ook dat het geen PTA-toetsen zijn, ze 

tellen immers niet mee bij de cijfers.  

We gebruiken de resultaten om zo een betere kijk op de groei van elke leerling te krijgen. We volgen 

ze zo in de tijd. Het is dus belangrijk dat het onverhoopt missen van een Diatoets zo spoedig mogelijk 

wordt ingehaald. De mentor is hiervoor aanspreekpunt.  

Helaas kan deze toetsing niet plaatsvinden zonder dat dit ten koste gaat van een paar vaklessen. 

Voor elke toets staat een lesuur. Niet alleen vinden wij als school dat lees- en rekenontwikkeling 

belangrijk is, ook is het wettelijk voorgeschreven om dit te volgen van elke leerling. We rekenen op 

uw begrip.  

Na afloop wordt een rapportage opgesteld waarvan u een kopie krijgt. Het snel inhalen van 

eventueel gemiste Diatoetsen bespoedigt de rapportage. Op dit moment is het nog niet afgesproken 

hoe we dit met u gaan delen.  

Hopelijk zijn jullie zo voldoende geïnformeerd. Anders hoor ik het graag natuurlijk.  

Met vriendelijke groeten,  

Dhr. Erik Honée, 

Coördinator Diatoetsen 

 



Meeloopdag leerjaar 1&2…  

Aanstaande dinsdag vindt in het kader van loopbaanontwikkeling de tweede meeloopdag plaats voor 

leerlingen van de klassen 1&2. Door Corona wordt het vinden van een meeloop plek soms lastig. 

Voor de leerlingen die geen plek hebben kunnen vinden is daarom een alternatieve opdracht 

ontwikkeld. Deze opdracht ontvangen de betreffende leerlingen van de mentor. 

 

Corona…  

Deze week hadden we de eerste keer te maken met op Corona op school. Het is mogelijk dat wij de 

komende tijd vaker van dit soort berichten gaan ontvangen. Afgelopen week hebben wij van enkele 

ouders de vraag gekregen waarom er bijvoorbeeld niet gebeld is naar alle ouders, waarom de klas 

niet naar huis is gestuurd etc. Terechte vragen vanuit bezorgdheid.  

Daarom belangrijk om te melden dat wij niet zomaar handelen. Wij volgen in het geval van een 

besmetting altijd de richtlijnen van de GGD. Na een melding wordt meteen contact gezocht met de 

GGD om advies in te winnen. Het advies van de GGD hebben we afgelopen week uiteraard gevolgd. 

 

Overzicht belangrijke data jaarrooster 

 

November 

10 Lesvrij voor leerjaar 3 & 4 

10  LOB: meeloopdag leerjaar 1 & 2 

23-28 Blauwe zone 

30 Toetsweek 
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