
Beste ouders/verzorgers van leerjaar 1, 
 
Volgende week nemen wij bij alle eerstejaars de Cito-toetsen af. “Ze zijn net van de basisschool…, 
begint het nu weer?”, zult u misschien zeggen.  In deze mail leggen we u uit wat deze Cito-toets 
inhoudt en wat wij met de resultaten gaan doen.  
 
Cito-volgsysteem.  
MY college volgt de ontwikkeling van de kernvaardigheden van onze leerlingen op het gebied van 
taal en rekenen nauwkeurig door middel van Cito-metingen. Het Cito heeft toetsen ontwikkeld voor 
de verschillende kernvaardigheden. Daarmee kunnen wij zien wat het niveau van de leerling is als ze 
bij ons binnenkomen en/of in welke mate ze vooruit gaan. De toetsresultaten kunnen wij  vergelijken 
met  landelijke normen. In de rapportages die wij van het Cito krijgen wordt een indicatie gegeven 
van de referentieniveaus taal en rekenen van de individuele leerling. De ontwikkeling hiervan  is 
belangrijk want alle scholen in Nederland moeten hun leerlingen met diploma “afleveren” op een 
bepaald referentieniveau. Leerlingen dienen aan het eind van hun opleiding een bepaalde 
basisvaardigheid(referentieniveau) die hoort bij hun opleiding, te hebben bereikt.  
 
Nulmeting 
De toetsen brengen op vier momenten het niveau en de voortgang van de leerlingen in beeld; 
> begin van de 1e lj.(de nulmeting: waar staan ze) 
> einde van de 1e lj. 
> midden/einde van de 2e lj. 
> einde van de 3e lj. 
Wij starten volgende week in de eerste klas met de zogenaamde nulmeting. In de Cito-toetsen zijn 
de  volgende vaardigheden opgenomen; Nederlandse leesvaardigheid,  Nederlandse woordenschat, 
taalverzorging(spelling), Engels leesvaardigheid, Engels woordenschat, rekenen/wiskunde.  
De leerlingen maken de toetsen op antwoordbladen, die wij na afname opsturen naar het Cito. Zij 
verwerken de toetsresultaten waarna wij een niveaurapportage per leerling ontvangen. De uitslagen 
vergelijken we met de adviezen van de basisschool. In leerjaar 2 en 3 vergelijken we de uitslagen met 
eerdere resultaten om de ontwikkelingslijn van de leerling te kunnen volgen. De leerlingen kunnen 
niet leren voor de toets en hoeven dan ook niet zenuwachtig hiervoor te zijn. De uitslag geeft ons 
inzicht of zij met MY learning werken op het niveau dat zij aan zouden moeten kunnen.  

De coaches en vakdocenten van leerjaar 1 zullen de diverse toetsen van de 0-meting afnemen. De 
leerlingen kunnen als zij klaar zijn aan een andere schoolopdracht verder werken. Zo garanderen we 
een rustige en optimale afname wat de resultaten ten goede zal komen.  

Wij krijgen de uitslagen in oktober van het Cito retour. De uitslagen zijn alleen voor intern gebruik en 
worden niet naar huis gezonden. In het gesprek met de coach en de leerling, en ook met u als ouder 
zullen de resultaten besproken worden.   

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch of per mail contact met de coach opnemen. 

  
Met vriendelijke groet, 
 
Mevr. L. Wetzels 
(cito-coördinator) 
 


