Informatie over de IST-test en de FES-test
Wat is de IST-test?
De IST-test is een intelligentie structuur test. Naast de aangeleerde kennis van de
basisschool, levert deze test ons een goed beeld van de parate kennis en het
inzichtelijk vermogen van een leerling.

Wat is de FES-test
De FES-test geeft een beeld van de leermotivatie; dus in hoeverre is een leerling
bereid om zich in te spannen om schoolse prestaties te leveren.

Bij wie worden deze testen afgenomen?
Beide testen worden afgenomen bij de leerlingen die zich aanmelden voor een
vwo-brugklas, dus met een vwo-advies of een havo/vwo-advies.

Waarom worden deze testen afgenomen
Wij gebruiken de resultaten van beide testen om sterkere en zwakkere kanten bij
vwo-leerlingen te ontdekken, zodat er in een vroeg stadium voldoende
ondersteuning en uitdaging kan worden geboden. Daarnaast worden de uitslagen
ook gebruikt als selectiemiddel voor de vwo-plus-brugklas.

Wanneer worden deze testen afgenomen?
De testen worden op 14 april van 9.00 - 12.30 uur afgenomen bij Sint Ursula in
Horn.

Zijn deze testen verplicht, moeten ouder(s)/verzorger(s)
toestemming geven?
De testen zijn niet verplicht. In praktijk neemt 99% van de leerlingen deel. Als
ouder(s)/verzorger(s) moet u toestemming geven voor deelname aan de test.
Vandaar dat we u vragen om het toestemmingsformulier in te vullen en af te
geven op school.

Wat kost afname van deze testen?

De kosten van beide testen komen volledig voor rekening van onze school. Er zijn
dus geen kosten voor u als ouder(s)/verzorger(s).

Wat wordt er met de uitslag van deze testen gedaan?
De uitslag van de testen wordt besproken met een medewerker van het Centrum
voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) in Nijmegen. De school heeft hiermee een
nog completer beeld van de capaciteiten van de leerling. De testgegevens worden
opgenomen in het leerlingdossier en is daarmee voor mentoren en andere
betrokkenen, beschikbaar voor gepaste begeleiding van de betreffende leerling.

Ontvangen leerlingen en ouders deze uitslagen en toelichting ook?
De resultaten worden uiteraard ook met leerlingen en u als ouder(s)/verzorger(s)
gedeeld. U ontvangt, samen met uw zoon/dochter, een mondelinge toelichting
tijdens een informatieavond van deskundigen op school. Bovendien ontvangt u
van het CBO een leeswijzer voor ouders.

