7.1 TALENTENKAART - LEERLINGRAPPORTAGE
Naast de leerlingresultaten vindt je ook het tabblad ‘Talentenkaarten’. Als je hier op klikt kom je in
het overzicht van de rapportages van de leerling. In onderstaand voorbeeld is er nog geen
Talentenkaart aangemaakt. Klik op ‘Talentenkaart toevoegen’ om een talentenkaart aan te maken.

In het volgende scherm kun je een Talentenkaart maken. In het opmerkingenveld kun je een
persoonlijke toelichting schrijven voor de leerling. Je kunt hier bijvoorbeeld een toelichting geven
over de resultaten of een mooie boodschap meegeven voor de leerling naar de volgende groep. Je
kunt hier kiezen of je deze pagina wel of niet mee wilt geven. Je kunt hier ook kiezen of je de
detailscores van de toetsen en instrumenten wel of niet mee wilt geven.
Klik na het invullen op opslaan, of bekijk eerst een voorbeeld via de knop ‘Voorbeeld bekijken’.

De Talentenkaart staat nu in het overzicht van de leerling. Je kunt deze Talentenkaart nog
bewerken, verwijderen of downloaden. De Talentenkaart blijft bewaard; als je een nieuwe
Talentenkaart voor deze leerling maakt (bijvoorbeeld in een andere groep) dan komt die erbij in
deze lijst te staan. Zo kun je altijd nog even terug kijken wat de leerling eerder voor resultaten of
voor toelichting heeft mee gekregen. In Bijlage A. is een voorbeeld van de Talentenkaart te zien.
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Re sult at e n op de t ale nt e nkaart
Op de talentenkaart zijn verschillende resultaten terug te vinden. Allereerst zie je de
toetsresultaten; de hoogst behaalde resultaten van de leerling van dit schooljaar. In de onderbouw
zie je hier het percentage goed gemaakte opgaven in de betreffende toets. In de bovenbouw zie je
hier het behaalde referentieniveau met daarbij de ontwikkelscore.
Onderbouw

Bovenbouw

In de bovenbouw zie je onder de behaalde resultaten, de bijbehorende voortgangsgrafiek. In de
voortgangsgrafiek zie je hoe de leerling zich op de verschillende vakgebieden ontwikkelt.

In de bovenbouw zie je onder de voortgangsgrafiek ook nog de leergroei. De leergroei geeft
globaal weer hoe hard een leerling is gegroeid in vergelijking met hoe hard leerlingen in het IEP LVS
gemiddeld groeien voor de betreffende vaardigheid. Deze groei wordt bepaald tussen de hoogst
behaalde toetsscore van deze leerling in de vorige toetsperiode en de hoogst behaalde toetsscore
van deze leerling in de huidige toetsperiode. Zie St ap 6 voor meer informatie.

Als je ervoor hebt gekozen om ook de detailscores te genereren, dan zie je op de volgende pagina
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de detailscores. Hieronder zie je een voorbeeld van taalverzorging. Onder het behaalde
referentieniveau, zie je hoeveel procent de leerling goed heeft gemaakt op een bepaald domein.

Op de volgende pagina zie je de spindiagrammen van de hart en handen instrumenten.

Pré -advie s e n schooladvie s
Vanuit de aanbevolen taal- en rekentoetsen voor groep 7 wordt een pré-advies berekend. Dit
advies wordt berekend op basis van de behaalde referentieniveaus.
[ printscreen volgt nog ]
In groep 8 wordt er een schooladvies berekend. Daarnaast zie je het advies van groep 7 nog staan.
Een goed pré-advies en schooladvies is een bij de leerling passend advies, waarin alle talenten van
een leerling zijn meegenomen. Daarom kun je zowel in groep 7 als in groep 8 het advies aanpassen
naar het meest passende advies, op basis van andere vaardigheden en resultaten. Klik hiervoor op
wijzigen.
[ printscreen volgt nog ]
Kies hier het advies dat je aan de leerling mee wilt geven en klik daarna op 'Opslaan'.
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Dit advies komt ook op de talentenkaart te staan. Let op: Als je hier zelf geen ander advies kiest of
het IEP advies bevestigt, dan komt er helemaal geen advies op de talentenkaart te staan. Het veld is
dan weg. In onderstaand voorbeeld heeft de leerkracht het advies ‘vmbo-gt-tl/havo’ gegeven. Zie
Bijlage A. om de hele Talentenkaart te zien.

Hulpmidde le n rapport ag e s
[ volgt nog ]
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