Beste ouders,
Om de ontwikkeling van uw zoon/dochter goed te kunnen volgen, nemen wij
naast de toetsen van de methodes ook ieder half jaar Cito-toetsen af. Met
de methode toetsen kunnen wij zien of uw kind zich de lesstof van de
afgelopen weken heeft eigen gemaakt. Tijdens de herhalingslessen na de
toets spelen wij hier op in. De Citotoetsen zijn daarentegen gebaseerd op het
laatste half jaar en geeft ons de kans om iedere leerling met zichzelf, de
groep en het landelijk gemiddelde te vergelijken.
Uw zoon of dochter maakt in januari/februari en mei/juni de toetsen van het
CITO- leerlingvolgsysteem.
In het rapport is een overzicht van de resultaten bijgevoegd. Dit overzicht
behoeft wellicht enige toelichting.
Kijkt u van links naar rechts, dan ziet u:
 de datum waarop de toets is afgenomen
 de groep van uw zoon/dochter bij afname
 de gemaakte toetsversie
 de toetsscore (aantal goede antwoorden)omgezet naar de
vaardigheidsscore (hierdoor zijn de verschillende toetsen van een
vakgebied met elkaar vergelijkbaar).
 de score interval
 een niveau-indicatie I t/m V
Een niveau-indicatie. Wat houdt dat in?
Wanneer uw dochter of zoon een Cito-toets gemaakt heeft, wordt de
behaalde score vergeleken met de normeringsgroep. Deze vergelijking levert
vervolgens een indicatie op, zie onderstaande tabel.
In de tabel zijnde niveaus I+ (de leerling scoort vergelijkbaar met de 10%
hoogst scorende leerlingen van de normgroep) en V- (de leerling scoort
vergelijkbaar met de 10% laagst scorende leerlingen van de normgroep) niet
opgenomen.

Informatie over de verschillende toetsen:
Rekenen voor kleuters
Deze toets bestaat uit een toets voor groep 1 en een toets voor groep 2.
In de toetsen Rekenen voor kleuters zijn opdrachten opgenomen over
getalbegrip (omgaan met de telrij, omgaan met hoeveelheden, omgaan
met getallen), meten (lengte, omtrek en oppervlakte, inhoud en gewicht en
tijd) en meetkunde (oriënteren en lokaliseren, construeren, opereren met
vormen en figuren).
De kinderen leren vóór de toets met een kopieerbaar oefenboekje hoe ze de
toets moeten maken.
Taal voor kleuters
De toets Taal voor kleuters bestaat uit een toets voor groep 1 en een toets
voor groep 2. In de toetsen zijn opdrachten opgenomen over passieve
woordenschat en kritisch luisteren. De toets voor oudste kleuters bevat verder
nog opdrachten over klank en rijm, eerste en laatste woord horen,
schriftoriëntatie en auditieve synthese. De leerlingen leren vóór de toets met
een kopieerbaar oefenboekje hoe ze de toets moeten maken.

De Drie Minuten Toets (DMT).
Deze toets meet de technische leesvaardigheid van uw kind. In 1 minuut
moet een kind zoveel mogelijk worden lezen. De toets bestaat uit 3
onderdelen met een verschillende moeilijkheidsgraad. Deze toets wordt
afgenomen in de groepen 3 t/m 8.
Rekenen en Wiskunde.
Deze toets toetst afhankelijk van het leerjaar van uw kind een aantal
leerstofonderdelen. U kunt hierbij denken aan het hoofdrekenen (optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen en delen met getallen sec en in
toepassingssituaties), bewerkingen op papier (cijferen), breuken,
verhoudingen, procenten, meten (lengte/omtrek, oppervlakte, inhoud,
gewicht), meetkunde, tijd (klok en kalender). Deze toets wordt in
verschillende versies afgenomen in de groepen 3 t/m 8.
Begrijpend Lezen.
Deze toets bestaat uit teksten met meerkeuze-opgaven. De vragen hebben
betrekking op de inhoud van de tekst ; wat zegt de schrijver van de tekst
waarover, met welk doel en voor wie is de tekst bestemd. Deze toets wordt in
verschillende versies afgenomen in de groepen 3 t/m 8.
Spelling.
De spellingtoets bestaat uit het spellen van niet-werkwoorden (SP) vanaf
groep 3 t/m 8 en voor groep 7 en 8 (sp werkwoorden) ook uit het spellen van
de werkwoorden.
Met vriendelijke groeten,
Brigitte Schuller-Steijger.

