
 

 

 

Amsterdam, 12 Oktober 2018 

 

Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Cito 0 afname 1e klassen TL en HAVO 

Aan de ouders/ verzorgers van de brugklasleerlingen  van De Apollo, 

Gedurende de schoolloopbaan van de leerling in het VO wordt er in totaal 4 keer een Citotoets 
afgenomen om de voortgang van de leerlingen in kaart te brengen. 

Toets 0 (nulmeting) wordt afgenomen in de 1e klas medio oktober afgenomen  
Toets 1 wordt afgenomen in de 1e klas in het 2e deel van het schooljaar. 
Toets 2 wordt afgenomen in de 2e klas in het 2e deel van het schooljaar. 
Toets 3 wordt afgenomen in de 3e klas in het 2e deel van het schooljaar.  
 
De 1e klassen doen in week 42 van maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober 2 taken per dag tijdens de lessen. 
In totaal 10 taken. De andere lessen gaan gewoon volgens rooster door. 
 
De toetsresultaten worden door de mentor met de ouders besproken tijdens de uitreiking en bespreking 
van rapport 3. 
 
Wij gebruiken de toetsresultaten om eventuele sterke en zwakke kanten van leerlingen in beeld te 
brengen ten behoeve van extra begeleiding d.m.v. steunlessen en/of Remedial Teaching (RT). 
 
De volgende onderdelen worden getoetst: 

• Nederlands leesvaardigheid 2 taken 
• Nederland woordenschat 1 taak 
• Nederlands taalverzorging (grammatica) 1 taak 
• Engels leesvaardigheid en woordenschat 2 taken 
• Rekenen 2 taken (1 zonder en 1 met rekenmachine) 
• Wiskunde 2 taken (1 zonder en 1 met rekenmachine) 

  
Voor de leerlingen die een dyslexieverklaring hebben, is er de mogelijkheid om naast de te lezen taken de 
gesproken tekst van die taken te beluisteren d.m.v. een laptop en koptelefoon.  
Deze leerlingen mogen tevens een half uur extra aan de taken werken (na de lessen of tijdens 
inhaalmomenten) 
De leerlingen met een dyscalculieverklaring mogen gebruik maken van een rekenmachine bij beide reken- 
en wiskundetaken. 
De mentor inventariseert welke leerlingen van deze mogelijkheid gebruik willen maken. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
Voor vragen kunt u mailen naar c.de.bruin@deapollo.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
C.A.W. de Bruin 
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