
 
 

Haarlem, 1 oktober 2018 

Betreft: afname Cito Toets 0 van 8 t/m 12 oktober 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen uit de eerste klas, 

Om het niveau en de ontwikkeling van uw kind in kaart te brengen maken wij gebruik van het Cito 

Volgsysteem. De toetsen die gebruikt worden meten de prestaties van de leerlingen op de 

kernvaardigheden. De resultaten zijn te vergelijken met die van andere leerlingen in Nederland 

binnen hetzelfde niveau. Voor ons zijn de resultaten ook te gebruiken ter verbetering van de 

kwaliteit van ons onderwijs.   

Komende week staat de Cito toets 0 gepland om afgenomen te worden in de eerste klas. De CITO 

toets zal van 8 t/m 11 oktober worden afgenomen. De toetsen zullen digitaal worden afgenomen.   

De toetsen zullen worden afgenomen in twee sessies: een aantal klassen maakt de toetsen tijdens 

lesuur 1 en 2, de rest maakt de toetsen tijdens lesuur 4 en 5. Tijdens deze uren zullen er een aantal 

vakken worden getoetst, deze staan op de achterkant van deze brief. Op vrijdag 12 oktober is er een 

inhaaldag ingepland. De leerlingen die er niet waren kunnen de gemiste toetsen op deze dag inhalen 

of afmaken.  Op het dagrooster staat vermeld in welk lokaal uw kind de toetsen heeft. Leerlingen 

met een dyslexieverklaring hebben recht op een ondersteunde versie. Ook hebben zij recht op meer 

tijd, indien ze het niet af kunnen krijgen binnen dat uur. 

Wilt u met uw kind de onderstaande punten bespreken? 

• Om een goed beeld te krijgen van het niveau van uw kind op dit moment is het belangrijk dat 

de toetsen serieus gemaakt worden. 

• Van de leerlingen wordt verwacht dat ze op tijd in het lokaal zijn. Elke dag starten we of om 

8.30 uur of om 11:20.  

• Neem oordopjes/koptelefoon mee, vooral als je een dyslexie-verklaring hebt. 

• Ná (en ook voor) de toetsen gaan de lessen door volgens rooster. 

• De leerlingen dienen een leesboek bij zich te hebben voor als ze klaar zijn. De leerlingen 

blijven in het lokaal als ze eerder klaar zijn (daarvoor is dat leesboek).  

Zodra de uitslag bekend is  krijgt u deze van de mentor. Mocht u over het bovenstaande nog vragen 

hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Bouchmal. 

Met vriendelijke groeten, 

 

A. Bouchmal 



 

Afname CITO toets 0 voor leerjaar 1 

maandag 8 t/m vrijdag 12 oktober 

kijk voor het lokaal op het dagrooster. 

Dag Taak Toets 
   
Maandag Taak 01 Nederlands leesvaardigheid 1 

 Taak 07 Rekenen 1 

   
Dinsdag Taak 02 Nederlands leesvaardigheid 2 
 Taak 08 Rekenen 2 
   
Woensdag Taak 03 Nederlands woordenschat 
 Taak 05 Engels 1 (leesvaardigheid) 
   
Donderdag Taak 04 Nederlands taalverzorging 
 Taak 06 Engels 2 (woordenschat) 
   
Vrijdag Divers Inhalen of afmaken 
 Divers Inhalen of afmaken 

     


