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tweede geworden. De starters
hadden het vooral erg gezellig en
werden laatste.

Oproep voor de schoolbieb,
Onze leerlingen maken dagelijks gebruik van
onze schoolbieb. Een vast team van ouders en
geselecteerde leerlingen van groep 8 zorgen
voor inname en uitgifte van de boeken. Wij zijn
op zoek naar een biebouder voor de
dinsdagochtend van 8.30 tot 9.15 uur om ons
bieb team te komen versterken. Aanmelden kan
bij juf Karin.

Schoolafspraken
Al jaren hebben wij de schoolregel
dat wij lopen door de school. De
nieuwste mode die wij waarnemen
zijn schoenen die kunnen rollen.
Een soort verkapte
rolschaatsen/schoenen.
De regel is dan ook lopen op de
schoenen, tijdens schooltijd en zeker
in de school. In de groepen is dit met
de kinderen besproken, maar het
zou fijn zijn als u hier aandacht aan
zou kunnen geven als uw kind
dergelijke schoenen bezit. Alvast
bedankt.

Kunst en cultuur
De komende maanden staan er weer diverse
culturele voorstellingen voor diverse groepen op
het programma. Via basisschoolnet zal de eigen
leerkracht u informeren. Bij sommige
voorstellingen hebben wij ook uw hulp voor het
vervoer of begeleiden, wanneer wij gaan fietsen,
weer nodig.

Cito vervolg
In het Flierefluiternieuws van vorige
week kondigden wij aan, verder in te
gaan op cito toetsen in het
algemeen. De informatie die wij met
u willen delen is afkomstig van cito
en is iets meer dan een klein tekstje.
Wij kiezen er dan ook voor om een
cito bijlage aan dit nieuws toe te
voegen.

Neo-groepen op de schaats,
Onze beide Neo-groepen volgen een korte
schaatscursus. Deze week en de komende twee
weken staan zij op de woensdagen op glad ijs.
Het lijkt dan net echt winter.

Schoolfruit
Appel, banaan en kiwi staan op het
menu voor de volgende week.

Volleybal voor leerkrachten
Woensdag was de jaarlijkse volleybalmatch voor
personeel van ASG. Onze school deed dit jaar
met twee teams mee. Een starters en een
profteam.
Ons profteam verloor alleen de laatste wedstrijd
met twee punten verschil en zijn hiermee
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Citotoetsen
18 t/m 28 januari

29 jan en 1 febr
Studiedagen
Alle leerlingen
vrij.

Cito toetsen in het basisonderwijs: hoe en waarom?
Meten is weten. Dit motto geldt ook voor het basisonderwijs. Voor de kernvakken taal en rekenen
zijn toetsen een belangrijk instrument om de ontwikkeling van leerlingen te volgen, het
onderwijsaanbod in de klas daarop af te stemmen en de opbrengsten van het onderwijs te meten.
Scholen leggen met de toetsgegevens verantwoording af, aan ouders en aan de Onderwijsinspectie.
Maar welke toetsen zijn er allemaal? En welke verschillende functies hebben deze toetsen? Wat voor
informatie krijgt de leerkracht en de ouder door de toetsresultaten.
Wat meten de LVS-toetsen van Cito?
Cito ontwikkelt LVS-toetsen voor schoolse vaardigheden: begrijpend en technisch lezen, rekenenwiskunde, spelling en studievaardigheden. Deze LVS-toetsen geven een indicatie van de
vaardigheidsontwikkeling van leerlingen en daarmee ook een beeld van het toekomstig schoolsucces
van de leerlingen. De LVS-toetsen zijn beschikbaar voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs
en worden meestal twee keer per jaar afgenomen: de M-toets in januari en de E-toets in juni. De
uitkomsten geven een beeld van het niveau van leerlingen. Doordat de toetsen zijn genormeerd kan
de school het niveau van een individuele leerling, en van de groep, vergelijken met het gemiddelde
niveau van de normgroep, veelal leerlingen die in hetzelfde jaar zitten. De toetsen van één
leergebied zijn aan elkaar gekoppeld waardoor de prestaties van een leerling, groep of zelfs een hele
school over langere tijd gevolgd kan worden. De LVS-toetsen zijn in eerste instantie bedoeld als
signaleringsinstrument: welke leergebieden en welke leerlingen vragen om extra aandacht?
Sommige toetsen hebben ook diagnostische mogelijkheden om bijvoorbeeld vast te stellen of er
specifieke onderdelen van een leergebied zijn waarop een leerling uitvalt.
Wat meten methodegebonden toetsen?
Methodegebonden toetsen zijn toetsen die een uitgeverij bij haar methode levert. Deze toetsen
controleren na ieder onderdeel (hoofdstuk, blok, thema) in welke mate de leerling de aangeboden
kennis en vaardigheden uit de methode beheerst. Methodegebonden toetsen helpen de leerkracht
om te bepalen of de leerling op schema ligt en welke extra uitdaging of ondersteuning nodig is.
Methodegebonden toetsen ondersteunen de leerkracht het hele jaar door om het onderwijsaanbod
te evalueren, en om dit aanbod op maat bij te sturen als dat nodig is. Daarnaast weet de leerling
dankzij de toets waarin hij zich kan of moet verbeteren.
Wat is het verschil tussen een LVS-toets en een methodegebonden toets?
Er zijn drie belangrijke verschillen tussen een LVS-toets en een methodetoets: 1. De LVS-toetsen
meten een vaardigheid als geheel, een methodetoets meet (onderdelen van) vaardigheden die net
aan bod zijn geweest. Methodegebonden toetsen zijn veelal beheersingstoetsen. Dat wil zeggen dat
de meeste leerlingen de toets vrijwel foutloos moeten kunnen maken. LVS-toetsen zijn
vaardigheidstoetsen. Een LVS-toets bevat opgaven van uiteenlopende moeilijkheidsgraad. Dat zijn
niet alleen opgaven passend bij de groep waarin de leerlingen zitten maar ook opgaven die
beduidend moeilijker of makkelijker zijn. Zo komen verschillen tussen leerlingen naar voren en wordt
ook duidelijk welke leerlingen wat extra’s aankunnen. 2. LVS-toetsen zijn landelijk genormeerd, een
methodetoets heeft doorgaans geen landelijke vergelijkingsnorm. Bij een methodetoets formuleren
de makers vaak zelf richtlijnen, bijvoorbeeld dat de beheersing voldoende is als acht van de tien

vragen goed zijn gemaakt. De LVS-toetsen van Cito worden voor de uitgave bij een grote
representatieve groep leerlingen afgenomen om zo de landelijke verdeling van de scores vast te
stellen. Bij de LVS-toetsen is geen sprake van ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. De leerkracht kan de
toetsuitslagen gebruiken om vast te stellen hoe een leerling scoort ten opzichte van leeftijdgenoten.
3. De methodetoets helpt de leerkracht en de leerling om in te schatten welke aangeboden kennis en
vaardigheid wel of niet beheerst wordt. De methodetoets toetst alle onderdelen van het
onderwijsprogramma en diagnosticeert welke extra ondersteuning of uitdaging wenselijk is.
Wat betekent het als een kind laag scoort op een Cito-toets en hoog op een methodetoets?
Of andersom. Het verschil in resultaat kan van alles betekenen. Een groot verschil is voor de
leerkracht reden om nader onderzoek te verrichten, bijvoorbeeld door naar de antwoorden bij de
methodetoets te kijken, of door een Groep Educatieve Uitgeverijen/Cito FAQ Toetsen in
basisonderwijs 2 van 3 gesprek met het kind te voeren. Ook kan de leerkracht kijken naar uitslagen
op eerder afgenomen toetsen, omdat er misschien sprake is van een incident. Verschillen kunnen
ook ontstaan doordat LVS-toetsen opgaven bevatten op een lager en hoger niveau dan het
onderwijsaanbod van de afgelopen periode. Hierdoor kunnen de prestaties van zowel zwakke als
sterke leerlingen goed in kaart gebracht worden. Een LVS-toets bevraagt dus per definitie meer en
andere leerstof dan in de lessen wordt aangeboden door de leerkracht of de methode. Verschillen in
resultaat zijn kortom goed mogelijk. Kun je kinderen gericht voorbereiden op Cito-toetsen? Nee, dit
is niet nodig. Wanneer een school de methode volgt is dit in veel gevallen voldoende voorbereiding
op de toets. Een LVS-toets meet het niveau dat bij een bepaalde leeftijd hoort en sluit aan bij
veelgebruikte methodes. De toetsen bevatten enkele opgaven die nog niet aan bod zijn geweest om
leerlingen te signaleren die wat extra’s aankunnen. In de meeste gevallen spreekt de vraagvorm in de
toetsen voor zich. De voorbeeldopgaven in de toets bereiden de leerlingen voldoende voor op de
toets. Als een leerkracht vermoedt dat de vraagvorm te onbekend is voor een leerling, kan hij hier
vooraf aandacht aan besteden. Uiteraard kan hij hiervoor geen opgaven uit de toets zelf gebruiken.
Moet de methode voorbereiden op een LVS-toets of andere volgsysteemtoetsen? Nee. Een
volgsysteemtoets staat los van een methode. Een volgtoets meet het niveau van een leerling ten
opzichte van andere leerlingen of ten opzichte van een eerdere afname. Om goede vergelijkingen te
kunnen maken, bevat een toets zowel leerstof die al is behandeld (‘gemakkelijk’) als leerstof die nog
moet worden aangeboden (‘moeilijk’). Hierdoor kan de leerkracht het verschil bepalen tussen
zwakkere, gemiddelde en sterkere leerlingen. De inhoud van een methode wordt bepaald door
andere factoren, zoals een didactisch verantwoorde opbouw, de beschikbare lestijd en de
organisatiemogelijkheden van de school. Methodetoetsen hebben een directe relatie met het
leerstofaanbod. Deze toetsen bevatten alleen leerstof die in de lessen behandeld is. Door de
verschillende uitgangspunten en functies van een leermethode en een methodeonafhankelijke toets,
zijn de inhouden van een methodetoets en een volgtoets niet per se gelijk. Wel is er grote
overeenstemming omdat beide toetsen aansluiten bij de kerndoelen. Kun je kinderen gericht
voorbereiden op methodegebonden toetsen? Ja. De leerstof die getoetst wordt is van tevoren
bekend bij de leerlingen. Door extra uitleg te vragen in de les en door veel te oefenen kan de leerling
zijn scores verbeteren. Alle lessen bereiden de leerlingen voor op de methodetoets. Uiteraard is het
niet de bedoeling om specifieke opgaven uit de toets te oefenen.

