De Citotoetsen;
Uw kind duidelijk in beeld
Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, gebruiken we op de
Zevensprong het Cito Volgsysteem primair onderwijs. Met de bijbehorende LVS-toetsen bepaalt een
leerkracht waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kan er perfect worden ingespeeld op de
behoeftes van uw kind. In deze brief leggen we u de laatste verandering uit: het veranderen van de
letters A t/m E naar de romeinse cijfers I t/m V.
Een leerkracht krijgt de hele dag informatie over wat een leerling kan en wat hij nog moet leren. Dat doet hij
door beurten te geven, werk na te kijken en toetsen uit lesmethodes af te nemen. Door daarnaast twee keer
per jaar de toetsen van Cito af te nemen, kijkt een leerkracht weer even met een frisse blik naar de
leerlingen. In veel gevallen komt de toetsuitslag op de toetsen van Cito overeen met wat de leerkracht
verwacht. In sommige gevallen levert het echter verrassende informatie op. “Hé, vermenigvuldigen en delen
gaat toch beter dan ik dacht.” Of: “Bij spelling kon hij eerst wel goed de ou- en au-woorden onderscheiden,
maar dat is nu toch weggezakt.” Juist dit soort informatie geeft de leerkracht de kans om tijdig bij te sturen
en geeft uw kind de beste kans om zijn talenten te ontwikkelen.
Uw kind maakt zowel toetsen uit de lesmethodes als de toetsen uit het Cito Volgsysteem primair onderwijs. Wat
is het verschil? De methode- toetsen zijn bedoeld om vast te stellen of uw kind de lesstof die net is behandeld
voldoende beheerst.
De leerkracht weet zo of hij door kan gaan in de methode of dat herhaling wenselijk is. De toetsen van Cito
hebben een ander doel: ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw zoon of dochter te kunnen
vergelijken met het niveau van klasgenoten. Bovendien volgen de leerkrachten zo de ontwikkeling van uw kind
nauwkeurig. Hoe dat werkt? De toetsen van een leergebied – bijvoorbeeld Spelling of Rekenen-Wiskunde – zijn
door een speciale meettechniek allemaal aan elkaar gekoppeld. De score van de toets in groep 3 kunt u
daardoor bijvoorbeeld vergelijken met die van de toets in groep 4. Zo is direct duidelijk of uw kind voldoende
vooruit is gegaan.

A t/m E en I t/m V
Om snel te zien hoe een leerling scoort ten opzichte van
leeftijdsgenoten, heeft Cito de niveau-indicaties A t/m E
en I t/m V ontwikkeld. Deze indelingen zijn gemaakt door
de toets af te nemen bij een grote groep leerlingen. De
25% leerlingen met de hoogste score noemen we „A‟. De
10% leerlingen met de laagste score, krijgen de
aanduiding „E‟. In tabel 1 staat de verdeling van de
scores.
Let op: „C‟ is de middelste letter, maar betekent niet dat
de leerling gemiddeld scoort. C betekent dat meer dan de
helft van de leerlingen een hogere score heeft. C
betekent dus dat een kind onder het gemiddelde scoort.
Dit is een duidelijk verschil met het romeinse cijfer III,
want dat geeft eigenlijk wel het gemiddelde aan.
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Op De Zevensprong zijn we dit schooljaar overgegaan
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van de letters naar de romeinse cijfers. Dit betekent dat in
het huidige rapport soms een vertekend beeld lijkt te ontstaan. Kinderen die eerst A scoorden, kunnen nu een II
op hun toets halen. Zoals in de tabel te zien is, is dat mogelijk, omdat de percentages anders verdeeld zijn.
Goed om te weten!

Vriendelijke groet,
Team de Zevensprong
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