Beste ouders/verzorgers,
In de maand januari worden op Het Palet de CITO toetsen afgenomen. Deze CITO toetsen zijn
landelijk genormeerd. Dat betekent dat er een vaste score is die gebaseerd is op hoe alle kinderen in
Nederland scoren op deze toetsen. Door deze toetsen jaarlijks af te nemen krijg je een redelijk beeld
van de ontwikkeling van een kind. Je kan zien hoe het kind scoort ten opzichte van het landelijk
gemiddelde, maar ook of het kind zijn eigen ontwikkelingslijn blijft volgen. We vinden het belangrijk
om deze toetsen zo veel mogelijk af te stemmen op het niveau van het kind.
CITO geeft zelf aan dat een toets geen betrouwbaar beeld geeft wanneer de uitslag van de toets
meer dan een jaar afwijkt van de gemaakte toets. Je moet dan terugtoetsen of doortoetsen om een
zuiver beeld te krijgen van wat het kind werkelijk kan. Als een kind een te moeilijke toets moet
maken, bestaat het gevaar dat het kind al bij voorbaat de moed opgeeft en daardoor de toets (nog)
slechter maakt dan verwacht.
Om leerlingen niet onnodig veel toetsen te laten maken, kiezen wij ervoor om voorafgaand aan de
afname al te kijken welke kinderen een aangepaste toets moeten maken. De ouders van de
betreffende leerlingen worden nog voor de kerstvakantie door de leerkracht hierover benaderd.
De vaardigheidsscores van de toetsen zijn onderling vergelijkbaar en de grafieken van het kind
veranderen dus niet wezenlijk. Het kan wel zijn dat de scores iets omhoog gaan omdat het kind zich
zekerder gaat voelen nu het een toets maakt die past bij zijn of haar niveau.
Ook de kinderen die meer dan een jaar “hoger” scoren dan de gemaakte toets zouden een andere
toets moeten maken. In deze gevallen is het echter lastiger om in te schatten wélke toets dat dan zou
moeten zijn. In overleg met CITO is besloten om deze stap (nog) niet te maken, mede omdat bij deze
leerlingen gekozen wordt voor verrijking en verdieping van het aanbod, en niet voor versnelling.
Tot slot: het afnemen van een lagere toets betekent niet dat het kind ook automatisch lagere lesstof
aangeboden krijgt. M.a.w. een leerling uit groep 7 die een CITO toets maakt die op het niveau
van groep 6 heeft gewoon de lesstof van groep 7 aangeboden gekregen. In zeer uitzonderlijke
gevallen is dit niet zo. We spreken dan van een aangepaste leerlijn. Wanneer dit aan de orde is,
wordt u als ouder altijd zorgvuldig in dit proces meegenomen.

Met vriendelijke groet,
Intern begeleiders Het Palet

