Handleiding Tussen School en Thuis Toets voor
leerkrachten
Het programma van ‘Tussen School en Thuis Toets’ biedt vier verschillende toetsen aan. Elke
toets bestaat uit twintig toetsvragen. In principe zijn deze categorieën gerelateerd aan het
leerjaar (5 t/m 8), maar u bent er vrij in om ze aan te bieden op het moment dat u dat wilt.
Het niveau bouwt langzaam op van vrij basaal (de toets ‘Basisthema’s’) naar steeds
specifieker (de toets ‘Alle thema’s’).
Voordat kinderen beginnen, loggen ze in met hun naam, groep en de naam van de school.

Toets: Basisthema’s
Deze toets is in principe bedoeld voor kinderen in groep 5. Om deze toets te kunnen maken,
moeten de volgende thema’s behandeld zijn:
> De voetganger
> De bestuurder
> Veilig oversteken
> Een veilige fiets
> Soorten borden
In de lessen worden deze thema’s behandeld in de vijf lesbladen rondom de
school. De theorie die de kinderen hierbij moeten kennen, is ook te vinden via deze
knop rechts onderin het programma.

Toets: Oversteken
Deze toets is in principe bedoeld voor kinderen in groep 6. Om deze toets te kunnen maken,
moeten de thema’s die in het programma bij ‘Oversteken’ horen, behandeld zijn:
> De voetganger
> Zebrapad met voetgangerslichten
> Plaats op de weg
> Het kruispunt
> Veilig oversteken
> De rotonde
> Zien en gezien worden
> De bus- of tramhalte
> De vluchtheuvel
> De vrije trambaan
> Het zebrapad
> Weer en verkeer
Deze theorie is te vinden via deze knop rechts onderin het programma.
De thema’s die overlappen met de toets ‘Basisthema’s’ worden in deze toets iets
diepgaander behandeld.

Toets: Fietsen
Deze toets is in principe bedoeld voor kinderen in groep 7. Om deze toets te kunnen
maken, moeten de thema’s die in het programma bij ‘Fietsen’ horen, behandeld zijn:
> De bestuurder
> Afslaan met voorsorteren
> Plaats op de weg
> De dode hoek
> Veilig fietsen
> De rotonde
> Inhalen
> De uitrit
> Voorrang op kruisende wegen
> Nog meer voorrang
> Afslaan
> Een veilige fiets
Deze theorie is te vinden via deze knop rechts onderin het programma.
De thema’s die overlappen met de toets ‘Basisthema’s’ worden in deze toets iets
diepgaander behandeld.

Toets: Alle thema’s
Deze toets is in principe bedoeld voor kinderen in groep 8. De toetsvragen gaan in op alle
thema’s uit het lesmateriaal. De thema’s worden hier weer wat diepgaander behandeld dan
in de voorgaande toetsen.
Deze theorie is te vinden via deze knop rechts onderin het programma.

Resultaten
Direct na het invullen van de laatste vraag, krijgen de kinderen een cijfer tussen 0 (niets
goed) en 10 (alles goed). De vragen en antwoorden (het goede antwoord + het antwoord dat
het kind heeft gegeven) worden in een pdf-file gezet. Daarna heeft het kind de volgende drie
opties:
Score opslaan in je map
De pdf kan dan op de computer opgeslagen worden.
Score printen
De score kan dan geprint worden.
Score e-mailen naar de leraar
De leerling moet dan het e-mailadres van de docent invullen. De docent krijgt een e-mail
met het behaalde cijfer. De pdf wordt als bijlage meegestuurd.
Wilt u, als leerkracht, zelf een overzicht hebben van de goede antwoorden? Dan dient u
eerst zelf de toets te maken. Zodra u de toets afgerond heeft, wordt er een pdf gemaakt van
uw antwoorden en de goede antwoorden. U kunt deze pdf vervolgens opslaan op de
computer en/of uitprinten.
Eventueel kunt u ook een overzicht met de goede antwoorden opvragen bij
claudia.limmen@verkeerspleinamsterdam.nl

