
 

 

 

 

‘s-Gravenzande, 23 april 2021  

 

 
Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van klas 1 
 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
In de eerste en tweede week na de meivakantie nemen wij cito toets 1 af, de volgende reeks 
in het leerlingvolgsysteem. Wij zijn benieuwd naar de vorderingen van de leerlingen en willen 
ook kijken of er bij bepaalde klassen, vakken of individuele leerlingen nog zorgen zijn.  
 
De situatie is dat wij met halve klassen naar school gaan. Of daar nog verandering inkomt, is 
nog niet bekend. Wij hopen dit natuurlijk wel en zouden graag zien dat wij de leerlingen weer 
dagelijks op school mogen ontvangen.  
Omdat het afnemen op school in halve klassen teveel lessen in beslag zou nemen, zullen de 
leerlingen de toetsen ook deels thuis maken. Zij krijgen per onderdeel een code om in te 
loggen van de docent.  
De uitleg over het maken krijgen zij van de docent en is hetzelfde als in het begin van het 
jaar.  
  
De waarde van de uitslag: 
Wanneer krijgen wij een betrouwbaar beeld? Als je als leerling geconcentreerd en zelfstandig 
je best doet op de toets. Dan zien wij wat je al kent en kunt en waar we je nog moeten 
helpen.  
Het is als je thuis bent, dus niet handig om hulp aan je ouders te vragen. Als je het niet 
serieus maakt, dan krijg je hulp die je niet nodig hebt en dat kost je onnodig tijd en energie. 
Kortom: doe je best en werk zelfstandig! 
 
Voorbereiding op de toets: 
Je hoeft hier niet voor te leren of te oefenen en jij moet je over de toets absoluut geen zorgen 
maken! De toetsen worden op de computer afgenomen.  
 
Onderdelen cito-toets 1 zijn: 
Nederlands (2 taken) 
Engels (2 taken) 
Rekenen/wiskunde (2 taken) 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de mentor of ondergetekende. 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Mijke Bolsius  
Teamleider ISW Sweelincklaan klas 1  
BLS@isw.info 
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