
Cito toetsen op Kids College 

 

We zitten momenteel in de periode van de middensignalering vanuit cito. Beter bekend als DE 
citotoetsen. 

In dit stukje leg ik u graag uit waarom wij op Kids College de citotoetsen zo belangrijk vinden. 

 

De belangrijkste reden dat wij 2x per jaar de citotoetsen afnemen (januari/februari en juni/juli) is dat 
wij wettelijk verplicht zijn een onafhankelijke toets af te nemen. Wij moeten ons namelijk kunnen 
verantwoorden aan de Onderwijsinspectie dat wij goed blijven bekijken of het onderwijs op Kids 
College voldoende is en wij ons best blijven doen om ons onderwijs te verbeteren. Deze keer hebben 
we voor het eerst de citotoets rekenen digitaal afgenomen. 

 

Wanneer wij de citotoetsen hebben afgenomen kijken we op 3 manieren naar de uitkomsten: 

1) Schoolniveau:                                                                            
Wij hebben voor Kids College een norm gesteld voor de resultaten van alle leerlingen op Kids College 
bij elkaar, waarvan wij vinden dat wij dat niveau moeten kunnen behalen. Daarbij kijken we bij de 
eindtoets in groep 8 of die resultaten overeenkomen met wat wij de afgelopen jaren hebben gezien 
bij de citotoetsen. 

 

2) Klasniveau:                                                              
Elke leerkracht kijkt naar de resultaten van zijn hele groep en bespreekt met de intern begeleider of 
een bepaald vak (bijvoorbeeld rekenen), of een bepaald onderdeel van een vak (bijvoorbeeld 
breuken bij rekenen) meer aandacht nodig heeft in die groep. De citotoets wordt dus door de 
leerkracht gebruikt om te kijken welke vakken goed lopen in de groep en waar de leerkracht meer 
aandacht aan moet gaan besteden het komende half jaar. Bij de volgende citotoets bekijken we dan 
of we de gewenste effecten terugzien in de klas. 

 

3) Kindniveau:                                                                  
Dit is hetgeen voor u het belangrijkst is: Hoe is de groei van uw kind op bepaalde vakgebieden. Wat 
wij willen zien is dat uw kind voldoende cognitieve groei doormaakt bij ons op school. Afwijkende 
resultaten of resultaten die te weinig groei laten zien, kunnen reden zijn voor zorg. Dit bespreekt de 
leerkracht met de intern begeleider. Door het afnemen en analyseren van de toetsen kunnen we 
aandachtspunten signaleren en waar nodig maatregelen treffen om het onderwijs aan uw kind zo 
goed passend mogelijk te maken. 

 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?  

Mail mij gerust: agroenendijk@vechtstreekenvenen.nl 

 

Kids College, Arjen Groenendijk, maart 2021 
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