
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan : de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen in leerjaar 1 
 
 
 
Betreft : Cito 
 
 
 
Putten, 25 mei 2022 
 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s),  
  
Elk jaar nemen we als school een aantal Citotoetsen af bij een selectie leerlingen. 
Met behulp van de Cito kunnen we de ontwikkeling van de leerlingen volgen en 
kunnen we tijdig bijsturen als dat nodig is. De Cito levert een onderbouwing voor 
een advies over de te volgen richting binnen onze school. Vooral bij opstroom of 
afstroom kan dit van belang zijn.  
  
Bij uw zoon/ dochter is naar voren gekomen dat er meer duidelijkheid gewenst is 
over het te volgen niveau binnen onze school (‘is het huidige niveau passend?’). 
Uiteraard geven de rapportcijfers, het gedrag en de werkhouding daarover 
eveneens belangrijke informatie. Deze informatie weegt ook het zwaarst bij het 
advies over het te volgen niveau. De Cito geeft daarin enkel een bevestiging en/of 
meer informatie over. 
  
De Citotoets bestaat uit 6 taken. De onderwerpen die hierin aan de orde zullen 
komen zijn:  

 Nederlandse leesvaardigheid  
 Nederlandse woordenschat  
 Engelse Leesvaardigheid  
 Engelse woordenschat  
 Rekenen  
 Wiskunde  

  
In week 25 zullen zowel de dinsdag- als de woensdagmorgen worden 
ingepland voor het maken van de toetsen. Beide ochtenden maakt uw kind 
drie taken. De taken worden op de Ipad gemaakt. In welk lokaal de toetsen 
worden gemaakt, staat ter zijner tijd vermeld in het Magister rooster.   
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Mocht uw zoon/ dochter die dag ziek zijn, dan kan de toets op een ander moment 
worden ingehaald.  
  
Als ouder(s)/ verzorger(s) krijgt u een kopie van de testresultaten. De andere 
kopie gaat in het dossier.  
  
Als u naar aanleiding van de toetsafname vragen hebt of als u bezwaar hebt tegen 
de toetsafname, kunt u contact opnemen met Lara Schwarze (sel@groevenbeek.nl) 
of met de mentor van uw zoon/ dochter.  
  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
G.H. van den Pol   Teamleider onderbouw basis/kader  

L. Schwarze   Remedial Teacher 
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