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Q-kaarten 

 

 
Kwaliteitskaart OR  
Ontheffing deelname eindtoets aanvragen voor specifieke leerlingen 
 

Start 
November 2021  
Uitvoering 
November 2021 
Evaluatie  
Eind december 2021 
 

Verantwoordelijk 
Directie of IB voert dit uit na overleg met de leerkracht van de betreffende leerling(en) 
 

Doel 
De uitvraag vormt een belangrijk onderdeel in de datahygiëne in ParnasSys en het interpreteren 
en verantwoorden van leerresultaten (OR1) ten behoeve van kwaliteitszorg (SKA1 en BKA1): op 
groeps-, school- èn bovenschools niveau. 
 

Achtergrondinformatie 
Het bevoegd gezag (lees: CvB) moet wettelijk gemotiveerd bepalen welke leerlingen binnen 
MOVARE ontheffing krijgen van deelname aan de eindtoets en dat hun (eventuele) deelname 
buiten beschouwing mag blijven van het behaalde schoolgemiddelde in Ultimview, 
Schoolrapportage in MSP en bij de onderwijsinspectie. 
 

Aanpak 
Scholen dienen via deze Forms-vragenlijst aan te geven 1. òf er leerlingen in aanmerking komen 
voor ontheffing en indien het antwoord ja is 2. per leerling die ze willen ontheffen te 
argumenteren op basis van welke grond(en). Bij twijfel of behoefte aan overleg over een leerling, 
kan gedurende de maand november contact opgenomen worden met de onderwijsadviseur in het 
serviceteam.  
 
NB De leerling mag wel een eindtoets maken, maar dit hoeft niet. In overleg met de ouders beslist 
de basisschool wat voor deze leerling het beste is.  
 

ParnasSys 
Indien de aanvraag voor ontheffing van deelname aan de eindtoets akkoord is, volgt er voor de 
betreffende scholen nader bericht vanuit het CvB. Zorg dat bij de betreffende toetsleverancier bij 
het bestellen van je eindtoets daarna bekend is om welke leerling(en) het gaat.  
 

Overig 
Klik hier voor de Forms-vragenlijst om beargumenteerd ontheffing aan te vragen bij het CvB 
Klik hier voor contactpersoon binnen afdeling onderwijskwaliteit rondom ontheffing 
Of kom naar een MOVARE-vragenuurtje in Teams over de thema’s van november  
op of 15 november tussen 16.00 en 17.00 of 16 november tussen 09.00 en 10.00 

 

https://forms.office.com/r/ZCxwqcSSHn
mailto:janine.deckers@movare.nl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2UyZjRmM2ItMzk2Yy00MDMwLTljNzMtZTljZjlmYThkZDhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cba538ad-7942-4dd4-8b29-2d58b5662fca%22%2c%22Oid%22%3a%22fbff5717-2b34-43b8-a695-f583ef1ff718%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU4N2EzYTEtMTE3OS00YTc0LTg2NGYtMTMwYWRjNTZlYTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cba538ad-7942-4dd4-8b29-2d58b5662fca%22%2c%22Oid%22%3a%22fbff5717-2b34-43b8-a695-f583ef1ff718%22%7d

