doe de test

Doe de test

Wat weet
u over
cesuren?

1.	Een proefwerk met een hoge cesuur is
moeilijker dan een proefwerk met een
lage cesuur.
waar

niet waar

niet waar

niet waar

?

4.	Een relatieve cesuur stel je pas vast
nadat je de toets hebt afgenomen.
waar

niet waar

?

Deze voortgangstoets gaat over
cesuren. Door deze toets te maken,
kunt u vaststellen wat u al wel
weet over dit onderwerp en
wat u nog kunt leren. U krijgt
bij de antwoorden namelijk
direct informatie over waar u de
betreffende kennis kunt opdoen.
Na het lezen van de artikelen
in dit magazine kunt u de
voortgangstoets nogmaals maken
(pagina 43) en zien of uw kennis
over dit onderwerp gegroeid is.
U heeft drie antwoordmogelijkheden: waar,
niet waar of een vraagteken. Kies voor het
laatste wanneer u het antwoord echt niet
weet. Aan het eind geeft u zichzelf een punt
voor elk goed antwoord en telt u de punten bij
elkaar op. U doet hetzelfde voor elk fout antwoord en trekt vervolgens deze punten van
uw eerste score af. De vraagtekens laat u buiten beschouwing.

5.	De gokkans verreken je bij de bepaling
van de cesuur.
waar

niet waar

waar

?

6.	Je kunt het beste voor elk vak dezelfde
cesuur hanteren.
niet waar

?

7.	De gokkans bij een meerkeuzetoets met
vier antwoordmogelijkheden is 25%.
waar

niet waar

niet waar

?

waar

niet waar

?

12.	De referentieniveaus voor rekenen
geven ook een cesuur aan voor toetsen
bij die niveaus.
niet waar

?

13.	Bij de nieuwe rekentoets ligt de grens
tussen voldoende en onvoldoende
op 4,5.
niet waar

?

14.	Om goed opbrengstgericht te werken
kun je volstaan met gestandaardiseerde
toetsen die leerlingen vergelijken met
landelijke gemiddelden.
waar

niet waar

?

?

8.	Een cesuurbepaling bij formatieve
toetsen is niet nodig.
waar

niet waar

11.	Een voortgangstoets is een toets die
bedoeld is om halverwege het leerjaar
af te nemen.

waar

waar

?

10.	Bij de Angoff-methode voor cesuurbepaling maak je gebruik van data.

waar

Doe nu de
voortgangstoets!

niet waar

?

3.	Op het conservatorium in Den Haag
hebben ze een examen als intake.
waar

waar

?

2.	Een score van 55% goed moet
gekoppeld worden aan het cijfer 5,5.
waar

9.	Zonder inhoudelijke beschrijving kun je
geen examen maken.

?

15.	Bij de eindtoets voor het basisonderwijs op Curaçao wordt gewerkt
met een relatieve cesuur.
waar

niet waar

?

Hoe bereken ik mijn score?
U vindt de goede antwoorden op de volgende pagina. Tel uw goede
antwoorden bij elkaar op. Trek uw foute antwoorden er vanaf. Laat de
antwoorden met een vraagteken buiten beschouwing.
Kijk bij de foute antwoorden en de vraagtekens waar u verder kunt lezen/leren
om uw kennis op het gebied van cesuren verder te vergroten. Na het lezen van de
betreffende artikelen kunt u de voortgangstoets opnieuw maken.

12 Toets!

Toets! 13
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Uitslag

Wat weet
u over cesuren?
De goede antwoorden
1. niet waar

6. niet waar

11. niet waar

2. niet waar

7. waar

12. niet waar

3. waar

8. waar

13. waar

4. waar

9. waar

14. niet waar

5. waar

10. niet waar

15. waar

leessuggesties

14 Toets!

Heeft u vraag 1, 2, 5 of 7 verkeerd
beantwoord, of wist u het antwoord niet?

Lees dan het artikel
‘Wanneer geef ik een 5,5?’
op pagina 16.

Heeft u vraag 3 verkeerd beantwoord
of wist u het antwoord niet?

Lees dan het artikel
‘Staat hier iemand die zindert van de liefde
voor muziek?’ op pagina 34.

Heeft u vraag 4, 6, 8, 9, 10, 12 of 14
verkeerd beantwoord, of wist u het
antwoord niet?

Lees dan het artikel
‘Waar ligt de cesuur? Een masterclass’
op pagina 24.

Heeft u vraag 13 verkeerd beantwoord
of wist u het antwoord niet?

Lees dan het artikel
‘Het valt in Nederland erg mee met
centrale toetsing’ op pagina 6.

Heeft u vraag 15 verkeerd beantwoord
of wist u het antwoord niet?

Lees dan het artikel
‘Een felbegeerde plek’
op pagina 40.

