AMN Eindtoets - Informatie voor ouders
Algemeen
Sinds het schooljaar 2014-2015 zijn basisscholen verplicht om een eindtoets af te nemen
bij leerlingen van groep 8. Deze eindtoets bestaat uit de onderdelen taal en rekenen.
Het niveau van de eindtoets is gebaseerd op de referentieniveaus die zijn opgesteld
door de commissie Meijerink. Scholen kunnen gebruikmaken van de Centrale Eindtoets
die de overheid beschikbaar stelt, maar kunnen ook kiezen voor andere eindtoetsen die
door het ministerie van OCW zijn goedgekeurd.
De AMN Eindtoets is door het ministerie toegelaten als officiële eindtoets, wat inhoudt
dat de kwaliteit van de toets is gegarandeerd.
De AMN Eindtoets bestaat voor taal uit de verplichte onderdelen lezen en taalverzorging
en voor rekenen uit getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. De
toets wordt gemaakt op een computer, laptop of tablet.

Doel
Het doel van de AMN Eindtoets is tweeledig:
De AMN Eindtoets geeft een niveauadvies voor het vervolgonderwijs.
Op basis van de inzichten van de leerkracht geeft de basisschool vóór 1 maart advies
over de keuze voor het vervolgonderwijs. De leerkracht kent de leerling goed en kan een
goede inschatting maken van het niveau van de leerling. De overheid hecht meer
waarde aan dit advies dan aan de resultaten van de eindtoets. Daarom wordt de
eindtoets afgenomen nadat de leerling het niveauadvies heeft gekregen. De AMN
Eindtoets wordt tussen 15 april 2019 en 26 april 2019 afgenomen.
Het definitieve advies hangt af van de score op de eindtoets:

o

Is de score op de eindtoets hoger dan moet het advies heroverwogen worden en
kan ervoor gekozen worden om het schooladvies aan te passen.

o

Is de score op de eindtoets lager dan het advies van de basisschool dan mag het
advies van de basisschool worden aangehouden.

De AMN Eindtoets geeft naast een niveauadvies, een score op de referentieniveaus van
Meijerink.
De eindtoets bevat vragen op verschillende referentieniveaus. Deze referentieniveaus
geven aan wat de leerling moet kennen en kunnen wat betreft taal en rekenen. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Aan

het eind van het basisonderwijs wordt van de leerling verwacht dat het 1F niveau
gehaald wordt.

Afname
De AMN Eindtoets wordt digitaal op school afgenomen en is adaptief. Adaptief houdt in
dat de leerling vragen krijgt aangeboden die passen bij zijn/haar niveau. Hiermee wordt
voorkomen dat er te makkelijke of te moeilijke vragen worden gesteld. Dit heeft als
gevolg dat de toets voor elke leerling anders is, het is een toets op maat. Leerlingen
mogen tijdens de afname alleen potlood/pen en kladpapier gebruiken.

Inhoud
De AMN Eindtoets bestaat uit de volgende onderdelen:
Lezen
Leesteksten
Opzoeken
Taalverzorging
Leestekens
Spelling
Werkwoordspelling
Rekenen
Getallen
Verhoudingen
Meten en meetkunde
Verbanden

Rapportages
Vanaf 13 mei 2019 zijn de rapportages beschikbaar. De scholen ontvangen een e-mail
wanneer de rapportages gedownload kunnen worden.
De leerling krijgt een rapportage die bestaat uit 4 pagina’s: een voorblad, informatie over
het schooladvies en het eindniveau voor taal en rekenen. De rapportage bevat een
toelichting, waardoor de rapportage beter geïnterpreteerd kan worden.

Wat doet AMN met de gegevens van uw kind?
AMN vindt dat de leerling altijd eigenaar is van zijn gegevens. Wij zullen de gegevens niet
zonder toestemming van de ouders/verzorgers doorgeven aan andere partijen.
Om onze toetsen continu te verbeteren en door te ontwikkelen maken wij gebruik van
de toetsgegevens.
AMN levert de rapporten aan de basisscholen. Van de school ontvangt u het rapport van
uw zoon/dochter. Wij verstrekken geen rapportages of andere gegevens aan leerlingen
of ouders.

