
Bijlage Directieberaad 23 april 2015, agendapunt 3b, ter besluitvorming 
 

Afspraken over afname Cito-LVS toetsen groep 3 t/m 8 scholen Lek & IJssel  
Versie 18-02-2015 
 

Doel 
We stellen een kader voor afname Cito-toetsen voor de basisscholen van Lek en IJssel. Primair doel 
van afname toetsen is om het kind goed te kunnen volgen in zijn of haar ontwikkeling. Secundair is 
het zo betrouwbaar mogelijk kunnen analyseren van resultaten op school- en stichtingsniveau. Bij 
een analyse staat het “data-informed” omgaan met informatie centraal. 
Toetsen worden gebruikt voor reflectie maar vooral als startpunt om vooruit te kunnen kijken en een 
passend aanbod voor de komende periode te realiseren. Elke school kan zelf kiezen hoe de leerlingen 
gevolgd worden. Het structureel analyseren van opbrengsten als team en het daaraan koppelen van 
interventies is wenselijk.  
 
Leerlingen met diagnose dyslexie 
De aanpassingen die leerlingen gedurende het schooljaar in het aanbod in de klas krijgen, worden bij 
een Cito-toets ook ingezet. Bv. het aanbieden van een vergrote tekst, voorlezen van teksten, afname 
van een toets in meer delen, gebruik tafelkaart of kladpapier en meer tijd krijgen voor een toets. 
De compenserende maatregelen worden beargumenteerd beschikbaar gesteld bij de Cito-toets 
begrijpend lezen aan zwakke technisch lezers zonder dyslexieverklaring. De gedane aanpassingen 
worden per kind geregistreerd in ParnasSys. 
 
Bij de CITO Begrijpend Lezen wordt de richtlijn voor alle scholen dat de leerling de toets maakt op het 
niveau van de groep. Deze toets wordt voorgelezen volgens een vast protocol. Doel is het in kaart 
brengen op welk niveau het kind informatie uit schriftelijke bronnen kan halen (tekstbegrip) en 
nagaan of de leerling de aangeboden strategieën kan toepassen in de tekst.  
Naar eigen inzicht van de school kan de leerling bij begrijpend lezen getoetst worden op het eigen 
technisch leesniveau. De leerling leest deze toets zelf. Deze score wordt individueel ingevoerd. 
 

Leerlingen met diagnose dyscalculie 
De aanpassingen die leerlingen in het aanbod in de klas krijgen, worden bij een CITO-toets ook 
ingezet: het gebruik van steunkaarten (bv. tafelkaart, spiekkaart metriek stelsel etc.), rekenmachine, 
het opschrijven van tussenantwoorden bij hoofdrekenen en het meer tijd krijgen voor een toets. 
 

Leerlingen met eigen leerlijn 
Leerlingen met een eigen leerlijn worden getoetst op het niveau van deze leerlijn. Deze score wordt 
individueel ingevoerd. Zit daar groei in dan door naar volgende Cito-toets niveau III. Zit er bij 
meerdere afnames geen groei in, dan overstappen op speciale Cito-toetsen (te leen bij Wenteltrap).  
De visie binnen Lek & IJssel m.b.t. excellente leerlingen is dat ze verdieping en verrijking krijgen 
binnen de groep, waarbij verbinding met de groep behouden blijft. Deze leerlingen worden dan ook 
getoetst op groepsniveau. Doortoetsen is alleen wenselijk als een startpunt voor verdere begeleiding 
bepaald moet worden. Hierbij wordt altijd bekeken welke toegevoegde waarde het doortoetsen 
heeft. 
 

Leerstofaanbod in relatie tot CITO-toetsen 
We passen het leerstofaanbod niet aan aan de CITO-toets. Zo blijft het onderscheidend vermogen in 
de toets zoals door CITO bedoelt intact. 
 
Centrale eindtoets 
De keuze van de toets wordt op schoolniveau bepaald.  
Alle kinderen doen aan eindtoets mee. Uitzonderingen:  
1. Leerling die naar PraktijkOnderwijs gaat 
2. Leerling korter dan zes maanden in Nederlands Onderwijs 
3. Leerling met eigen leerlijn en OPP na overleg en advies van inspectie en beargumenteerde keuze 
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Tot slot: gezond verstand is een goede raadgever  
Het kunnen beargumenteren van keuzes die gemaakt worden staat centraal, niet het 

dichttimmeren van richtlijnen, daar doen we kinderen geen recht mee. 
Voorleesprotocol Cito Begrijpend Lezen: 
1. Leerlingen werken in een boekje en schrijven daar de antwoorden in. 
2. Lees één tekst voor, kinderen wijzen bij.  
3. Lees een vraag en de bijbehorende antwoorden voor. 
4. De leerlingen beantwoorden de vraag. De vraag of tekst wordt niet opnieuw voorgelezen. Als de 

leerling de vraag nog niet beantwoord heeft bij het voorlezen van de volgende vraag is er na 
afname van de toets tijd om de openstaande vragen in te vullen. 

5. De rest van de vragen en teksten worden op bovenstaande manier voorgelezen. 
6. Zorg er eventueel voor dat de leerlingen een eenvoudige opdracht hebben voor als ze 

tussendoor eerder klaar zijn. 
 
 
 


