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Bij het Wolfert Tweetalig
praten de leerlingen mee

v.l.n.r. Lisanne, Arnold en Levin

Het Wolfert Tweetalig in Rotterdam
werkt de laatste jaren hard aan een
nieuwe toetscultuur. Minder, anders en
effectiever toetsen, dat is het streven. In
dit nieuwe schooljaar wil rector Arnold
Koot de leerlingen zelf intensiever
betrekken bij deze veranderingen. Toets!
Magazine mocht vlak voor de zomervakantie deelnemen aan een gesprek over
toetsing tussen de rector en scholieren
Lianne Giovinazzo (1 vwo) en Levin
Akgul (4 vwo).

Wat zouden de leerlingen graag met hun rector willen bespreken? Levin
gaat er goed voor zitten. Samen met zijn klasgenoten heeft hij nagedacht
over welke problemen ze ondervinden bij toetsen. De verdeling van toetsen is vaak uit balans, was de conclusie. In de onderbouw was dat wel goed
geregeld. Hij licht toe waarom. “In de eerste en tweede klas werkten de
docenten met Google Calendar om hun toetsen met elkaar af te stemmen.
Waarom hebben we dat nu niet meer? Het zou fijn zijn als een docent kan
zien: ‘die persoon heeft zoveel toetsen op een dag, ik stel de mijne een weekje uit.’”
Lianne heeft een andere hele concrete vraag. “Waarom werken we nog
steeds met zwart-wit kopietjes?” Bij aardrijkskunde zijn de kaartjes vaak
onduidelijk. “En soms krijg je een vraag over een kleurengrafiek, en dan is
de print zwart-wit.”
“Is dat nog steeds niet digitaal?,” laat Koot zich ontvallen. Met een knipoog
voegt hij toe: “Wat zijn we nog ouderwets.”
PRAKTISCHE PROBLEMEN
De leerlingen komen met hele praktische kwesties, waar ze bij toetsen
tegenaan lopen. Docenten die toetsen niet met elkaar afstemmen, moeilijk
leesbare kopietjes. Is de rector altijd op de hoogte van wat er in de dagelijkse
lespraktijk gebeurt? Zijn dat onderwerpen waar de rector iets mee kan? >>
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“Een toets moet iets van
reflectie bevatten”
Arnold Koot begrijpt dat dit voor de leerlingen niet goed
voelt. Hij wil graag onderzoeken of leerlingen ook op
andere manieren beoordeeld kunnen worden. Manieren
die meer recht doen aan het leertraject dat ze doormaken.
Een voorbeeld waar hij recentelijk door geïnspireerd raakte, was dat van leerlingen die samen aan een examen werken. “Waarom zou je altijd alleen maar individueel willen
toetsen? Waarom kun je niet met zijn tweeën, of met zijn
vieren een opdracht tot een goed einde brengen?” Samenwerken, zegt de rector, is iets wat ook in de latere professionele carrière een belangrijke vaardigheid is.

“Vaak wel,” zegt Koot. Concrete problemen komen hem
over het algemeen snel ter ore. Niet elk probleem is echter
even snel op te lossen. Neem Levins voorbeeld van Google
Calendar. Het idee om met dat programma een passend
toetsrooster op te stellen voor complete klassen ontstond
vier jaar geleden. “Dat werkt heel goed in de onderbouw,
daar kun je voor de hele klas zien welke toetsen wanneer
zijn. Maar in de bovenbouw heb je clusterklassen, dus
kunnen we dat niet verder uitbreiden. We zijn nu druk
aan het onderzoeken hoe we voor de hogere klassen ook
het toetsrooster beter inzichtelijk kunnen maken. Maar
wat we nu bedenken, zullen we pas volgend jaar kunnen
implementeren.”

Levin kijkt sceptisch. “Een aantal vakken gaan daar dik
overheen volgens mij.” Daar is Koot zich goed van bewust.
Een goede balans vinden tussen lesgeven en toetsen afnemen is soms lastig, weet hij. Dus nemen docenten soms
meer toetsen af dan afgesproken en middelen dan het
cijfer.

Koot denkt hardop verder. “Het zou heel mooi zijn om
Magister te koppelen aan Google Calendar. Dat lukt echter
niet. Maar de roostermaker is bezig met een oplossing,
weet hij. Net als veel andere mensen.” Levin vindt het fijn
te horen dat de kwesties die hij aandraagt serieus worden
opgepakt.

Wat moet een goede toets voor jezelf betekenen? Wat
moet het voor je doen of wat moet je via een toets kunnen
laten zien? Geen makkelijke vraag voor de leerlingen. Een
toets moet iets van reflectie bevatten, zegt Levin. “Je moet
kunnen laten zien dat je de stof echt begrijpt.” Nu is het
vaak zo dat toetsen enkel controleren of je de stof kent,
vindt hij. Maar de scholier vindt het zinniger als hij ook
kan laten zien of hij de stof kan toepassen. “Kennisvragen
zijn dan niet genoeg.”

TOETSDRUK
Een belangrijk signaal waar de schoolleiding in afgelopen
jaren mee aan de slag is gegaan, is de toenemende toetsdruk. Koot: “Uit onderzoek bleek dat leerlingen gemiddeld
tussen de 200 en 250 toetsen per jaar kregen.” Lianne verslikt zich bijna. “Dat is nu minder toch? Ik dacht dat we tussen de tachtig en honderd toetsen kregen.” De rector lacht.
“Dat klopt, dat aantal moet de laatste twee jaar omlaag zijn
gegaan. We hebben tegen docenten gezegd: ‘Een vak van
twee uur in de week mag per trimester drie toetsen geven.’
Zo hebben we dat aantal terug gebracht.” Koot wil voor
komen dat overmatig toetsen ten koste gaat van de onderwijstijd.
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De rector snapt dat deels ook wel, al is hij er niet altijd even
gelukkig mee. Koot: “Docenten willen checken of de leerlingen wel alles leren en hun huiswerk maken. Met meer
toetsen kun je leerlingen vaker een kans geven om hun
cijfer op te halen. Dat is het positieve. Maar het kan ook
voelen als afrekenen.”

Lianne beaamt dat. Toetsen, vindt de jonge brugklasser,
moeten motiveren om echt te gaan leren. Door leukere
vragen te stellen, bijvoorbeeld. “Het moet iets worden
waarvan je denkt: ‘ha, dat is leuk, daar ga ik voor leren.’
Als je iets leuk vindt leer je het beter, beheers je de stof
beter, en gaat dus ook de toets beter.”
“En,” voegt Levin toe, “toetsen zijn nu nog te veel momentopnames. Je moet het dan doen. Als je een slechte dag hebt,
ben je gelijk de sjaak.”

Koot: “Wat voor vormen we ook kiezen, waar het om gaat
is dat een leerling meer is dan een cijfer. Er gebeurt veel in
een mensenleven. Een jongetje uit de eerste klas verloor
zijn vader dit jaar. Als hij die zeven nou niet zou halen, dan
wil ik dat wij als school kijken: waaraan ligt dat? Ligt het
aan de omstandigheden, of zit het er echt niet in? Bij het
nemen van besluiten gaat het altijd om het hele verhaal.”
Leerlingen verdienen tweede kansen, besluit hij. En soms
een derde, of een vierde. Dáár kunnen Lisanne en Levin
het alleen maar grondig mee eens zijn.

Lianne en Levin kijken de rector niet begrijpend aan.
“Maar als ik een wiskundetoets maak en ik snap een deel
niet,” vraagt Levin, “hoe zou ik het zo dan wel moeten
snappen?” Koot wijst naar Lisanne. “Je buurvrouw snapt
het misschien wel. Zij kan jou die aspecten uitleggen die je
moeilijk vindt, waardoor ze ook zelf de stof beter beheerst.
En jij begrijpt misschien weer andere aspecten van de
opdracht beter. Zo vul je elkaar aan en kun je samen een
opdracht uitvoeren. Je krijgt feedback van elkaar en daarvan leer je.”
Lianne begint wel wat te zien in het idee. Op een dergelijke
manier met lesstof en toetsing bezig zijn, helpt je om gemotiveerder te blijven leren, denkt ze.
NIEUWE MANIEREN VAN TOETSEN
Nieuwe manieren van toetsen, dat wil Arnold Koot graag
stimuleren. Laat de docenten zo af en toe maar experimenteren. Als het de leerlingen maar ten goede komt. Een
groep docenten wil voor één vak een jaar lang geen cijfers
geven. Koot juicht zo’n initiatief van harte toe. Maar zo’n
aanpak heeft ook denkbare bezwaren en daarnaar is hij
wel benieuwd. “Als jullie geen cijfers meer krijgen bijvoorbeeld”, vraagt hij de scholieren, “leren jullie dan nog wel
voor een toets?” Er valt een stilte. Hier moeten ze even
over nadenken.
Levin heeft grote twijfels. Hij vindt het tamelijk onrealistisch, een jaar geen cijfers. “Andere manieren van toetsing
zouden fijn zijn, bijvoorbeeld meer mondelinge toetsen.
Maar als ik een heel jaar geen cijfers krijg, gaat mijn motivatie wel omlaag.”
Lisanne ziet er meer in. “Ik denk dat ik niet per se een cijfer
nodig heb om te leren,” zegt ze aarzelend. “Maar doe dan
ook iets aan die saaie, schriftelijke toetsen. Zorg dat de opdrachten leuk en stimulerend zijn.” Ze geeft als voorbeeld
projecten, waarbij de klas elkaar feedback geeft. “Dan zou
ik er ook voor leren als ik geen cijfer krijg. Als je hele klas
jouw project bespreekt, kun je niet aankomen met onzin.”
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