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Cito-weken
in de afgelopen weken hebben de kinderen
hard gewerkt aan de Cito-toetsen, die we twee
keer per jaar moeten maken. Met de toetsen
kunnen we de ontwikkeling van individuele
leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs
op onze school volgen.
De toetsen geven informatie over de
ontwikkeling van een leerling ten opzichte van
het voorgaande meetmoment of de
voorgaande meetmomenten. De toetsen geven
antwoord op vragen als: is de mate van
vooruitgang van de leerling in de afgelopen
periode te vergelijken met de mate van
vooruitgang in de daaraan voorafgaande
periodes? Vertoont zijn/haar ontwikkeling nog
steeds een opgaande lijn of stagneren de
vorderingen?
De toetsen geven informatie over de
ontwikkeling van een leerling in vergelijking
met leeftijd- of groepsgenoten. De toetsen
geven antwoord op vragen als: hoe zijn de
vorderingen in vergelijking met die van andere
leerlingen uit het land over een langere
periode? Wordt een eventuele achterstand ten
opzichte van de gemiddelde leerling steeds
groter of zien we dat een leerling zijn
achterstand inloopt?
Een belangrijk verschil tussen de Citotoetsen
en de methode gebonden toetsen is dat de
Citotoets een landelijke toets is: er wordt
vergeleken met alle kinderen in Nederland.

De toetsen geven informatie over de
voortgang van individuele leerlingen ten
opzichte van de (tussen)doelen die
worden nagestreefd. De toetsen geven
antwoord op vragen als: bereikt de
leerling, als hij/zij zich in dit tempo blijft
ontwikkelen, de gestelde tussendoelen of
einddoelen? Ligt de leerling nog op
schema?
De toetsen geven informatie over de
vorderingen van de groep ten opzichte
van de landelijke vergelijkingsgroep en
van de te realiseren onderwijsdoelen
(waarbij dezelfde vragen aan de orde
komen als bij de ontwikkeling van
individuele leerlingen). Daarnaast kunnen
de resultaten van leerlingen van een
groep ook onderling met elkaar
vergeleken worden. De toetsen geven
dan antwoord op vragen als: hoe groot
zijn de verschillen in vaardigheid tussen
de leerlingen van de groep? Welke
leerlingen hebben ongeveer dezelfde
vaardigheid? Welke leerlingen lijken
onvoldoende van het gegeven onderwijs
geprofiteerd te hebben?
De toetsen geven informatie over de
kwaliteit van het onderwijs op
schoolniveau. De toetsen geven antwoord
op vragen als: wat brengt het onderwijs
op? Hoe verloopt de feitelijke
ontwikkeling? Welk effect hebben
bepaalde maatregelen en inspanningen?

Welke Cito-toetsen?
In groep 1/2 nemen we geen Citotoetsen meer af omdat de voorspellende
waarde laag is. In groep 3 t/m 8 doen
we Rekenen en Wiskunde, Begrijpend
lezen, AVI (technisch lezen op
tekstniveau), DMT (technisch lezen op
woordniveau). De meeste toetsen
worden in januari en juni afgenomen in
de groepen waar de toetsten voor
gelden.
Normering
De resultaten van de toetsen zijn
ingedeeld in de niveaus I t/m V. Waarbij
I de hoogste score is en V het laagste.

Wilt u zichzelf inplannen voor vrijdag
8 februari via het rooster van MijnSchool.
Indien u meerdere gesprekken moet
inplannen dan is het verstandig om dit zo
snel mogelijk te doen. De ouders van
groep 8 hebben al een mailing ontvangen
met informatie over de adviesgesprekken
in dezelfde week.
Hulp en ideeën verkeersouders
Wanneer u ideeën heeft om de
verkeerssituatie veiliger te maken, dan
kunt u op vrijdag 7 februari om 8.30 uur
aanschuiven bij het overleg van de
Verkeersouders in de teamkamer. U bent
van harte welkom.

Resultaten
Alle resultaten worden geanalyseerd
door de leerkrachten samen met de
intern begeleider. Deze analyses worden
samen met de ervaringen in de groep
gebruikt om in de komende periode het
aanbod in de lessen af te stemmen op
de ontwikkelbehoefte van het kind.
Daarnaast wordt er op groeps- en
schoolniveau gekeken naar de
resultaten van de trendanalyse zodat er
ook op die niveaus ingezet kan worden
op noodzakelijke veranderingen.

Schaaktoernooi
Morgen is het Asser Basisschool
Kampioenschap in het Markehuus in
Peelo. Van 9.30 tot 15.00 kunt u de
schakers (zachtjes) aanmoedigen.

En meer…
Kinderen zijn meer dan taal en rekenen
en daarom vinden we het belangrijk dat
ze vaardigheden ontwikkelen die Cito
niet meet. Sociale vaardigheden,
creatief denken, problemen oplossen en
samenwerken zijn zomaar een paar
waar we dagelijks mee bezig zijn.
10-minuten-gesprekken
Op dinsdag 12 en donderdag 14
februari zijn er 10-minutengesprekken voor alle ouders van de
groepen 1 t/m 7. Vandaag worden
de tijden gepubliceerd en daarvan
ontvangt u een bericht.
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