Aan de ouders/verzorgers van

UCN 16/17 328
Zaandam, 5 september 2016
Geachte ouders/verzorgers,
Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap voor ieder kind, ook voor
Daniëlle . Onze school wil uw zoon/dochter daar zo goed mogelijk bij begeleiden. Onafhankelijke
gegevens over de leervorderingen kunnen daarvoor belangrijke informatie geven.
Wij maken hiervoor gebruik van een serie CITO toetsen voor het voortgezet onderwijs. Deze toetsen
geven u en de school een onafhankelijk en betrouwbaar oordeel over het niveau en de voortgang die
uw zoon/dochter maakt op drie momenten:
- begin eerste leerjaar: toets 0
- einde eerste leerjaar: toets 1
- einde tweede leerjaar: toets 2
De inhoud van toets 0:
Nederlands leesvaardigheid
Rekenen/wiskunde
Taalverzorging

Nederlands woordenschat
Engels leesvaardigheid

De beheersing van deze onderdelen is van groot belang voor het slagen in het voortgezet onderwijs.
Toets 0 bevat 8 taken van circa 30 vragen en een taak duurt maximaal één lesuur. De vragen gaan
over de leerstof uit het basisonderwijs die iedere leerling gehad heeft en extra voorbereiding is dan
ook niet nodig.
De afname van toets 0 gebeurt binnen Compaen en is gepland op:
Di 20 september en woe 21 september het 1e en 2e lesuur
en do 22 september en vrij 23 september het 1e t/m het 3e lesuur
Het kan zijn dat uw zoon/dochter, volgens het reguliere rooster geen les heeft op de bovenstaande
lesuren. Maar aangezien deze toetsen alleen tijdens die lesuren afgenomen worden gaan we er van
uit dat uw zoon/dochter op alle 4 de toets momenten aanwezig is.
Na het maken van de toets stuurt de school de antwoorden naar CITO en binnen drie weken ontvangt
de school een leerling-rapport van uw zoon/dochter, dat laat zien hoe de toets gemaakt is. Dit leerlingrapport wordt besproken in het docententeam van waaruit besloten kan worden extra aandacht te
besteden aan de onderdelen die achterblijven. U krijgt de rapportage, gelijktijdig met het
schoolrapport, tijdens het gesprek met de mentor op 22 november.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor.
Met vriendelijke groet,

De heer H. den Bezemer

