
 

                                                                             Houthalen – Helchteren , 23 april 2021. 

 

Betreft: OVSG- toetsen 6de leerjaar 

Beste ouder(s), 

Uw kind heeft het misschien thuis reeds verteld. Vanaf volgende week starten we in de 

klas met de praktische toetsen van OVSG. 

Wat is de OVSG-toets? 

De OVSG-toets is een alle-talenten-toets voor het zesde leerjaar in de basisschool. De 

toets bestaat zowel uit praktische proeven als pen- en papiertoetsen. Via de toets 

worden een relevante set leerplandoelen (en dus ook eindtermen) bevraagd die zicht 

geven op de kwaliteit van het onderwijs in een school en de talenten van jongeren op het 

einde van de basisschool. 

De OVSG-toets staat daarbij garant voor brede evaluatie, met andere woorden alle 

domeinen waarvoor eindtermen zijn geformuleerd, worden (vertrekkende vanuit de 

leerplandoelen OVSG) getoetst. Concreet wordt dus niet alleen kennis bevraagd, maar 

worden ook vaardigheden in beeld gebracht zoals ICT-vaardigheden, technische 

vaardigheden (STEM), Frans communiceren, sportieve vaardigheden, … 

De OVSG-toets is elke keer een nieuw product en de vragen en opdrachten zijn telkens 

anders. Het is een misvatting dat de OVSG-toets een voorspellende test is of een 

toegangsticket naar het secundair onderwijs. De testen gaan over wat de leerlingen 

gedurende hun hele schoolcarrière hebben geleerd. Toch is een voorbereiding nodig. 

Beste leerling, 

Hoe kan ik me voorbereiden op de schriftelijke toetsen van eind juni? 

Gebruik tijdens het studeren van Nederlands het Alfabeestje en voor wiskunde het 

Neuze-Neuze-boekje. Deze opzoekboekjes bieden een volledig overzicht van de 

leerinhouden. Ze scheppen een duidelijk beeld van wat je moet kennen en kunnen. Ze 

verduidelijken hoe je dat in de klas geleerd hebt. 

Voor Frans is het bijzonder zinvol om de “Pistes pour parler” (spreken) en “Sous la 

loupe” (schriftelijk) te studeren, maar “Tiroir à mots” is zeker zo belangrijk (spreken + 

schriftelijk). Vergeet zeker niet om, tijdens het studeren,  je zelfevaluaties erbij te 

nemen. 

                                                                                                           

 

http://www.degriffel-hh.be/


Tijdens de toets WO – Ruimte ga je zeker een atlas moeten gebruiken. Oefen daarom 

het gebruik ervan bij het studeren. Voor WO – Ruimte, Natuur, Techniek, Tijd én 

Maatschappij, studeer je de “groene kaders” in het werkschrift. Ook van het online 

oefenmateriaal kan je gebruik maken. 

Het heeft weinig zin om leerstof te oefenen die  je al goed kent. De toetsen en 

remediëringsbundels (wiskunde) zijn daarom ideaal studiemateriaal.  

We wensen jou alvast veel succes! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De juffen en meester van het zesde leerjaar 

De directie 

 


