
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Met deze brief willen wij u graag een aantal zaken uitleggen over de becijfering van de prestaties van uw 
kind(eren). Ook informeren wij u over het gebruik van extra materialen voor meerpresterende leerlingen en de 
vernieuwde beoordeling van Cito toetsen. 
 
Rekenen 
Zoals u wellicht al in het vorige rapport heeft gezien zijn de leerlingen vanaf groep 5 bij rekenen in een 
bepaald rekenniveau ingedeeld. Deze niveaus zijn: 
*  Voor leerlingen die het rekenen moeilijk vinden en die extra instructie nodig hebben. 
** Voor gemiddelde leerlingen die aan de gewone instructie en materiaal genoeg hebben. 
*** Voor leerlingen die bovengemiddeld presteren en minimale instructie nodig hebben en behoefte 

hebben aan uitdagender werk. 
 
Beoordeling 
Een leerling hoeft niet zijn hele schoolloopbaan op hetzelfde niveau te zitten. Als een leerling erg goed 
presteert binnen zijn niveau, kan hij een niveau omhoog gaan. Andersom geldt dat als een leerling minder 
goed gaat presteren, hij een niveau omlaag kan gaan. 
Een *** leerling die een 7 op zijn rapport heeft staan heeft een hoger niveau behaald dan een ** leerling met 
een 7, omdat de stof die de *** leerling maakt moeilijker is en zijn toets strenger beoordeeld wordt. 
 
Taal 
Bij taal geldt dat leerlingen afwisselend, afhankelijk van het onderwerp van de les, in een niveau worden 
ingedeeld. Hierdoor wordt op het rapport niet vermeld wat het niveau van uw kind is, omdat dit erg kan 
wisselen. 
 
Meerpresterende leerlingen 
Voor leerlingen die buitengewoon goed presteren op meerdere vakgebieden, gaan wij vanaf de 
voorjaarsvakantie extra werk en uitdaging bieden in de vorm van Levelboxen. Deze boxen bevatten 
uitdagende, moeilijke materialen voor allerlei vakgebieden. De leerkracht beoordeelt of een leerling geschikt 
is om met deze materialen te werken en informeert hierover de ouders.  
 
Hoewel de boxen vanaf begin van dit schooljaar beschikbaar zijn, hebben wij ervoor gekozen om deze 
Levelboxen pas na de voorjaarsvakantie in te zetten. Het niveau van de nieuwe reken- en taalmethode is 
dusdanig hoog, dat de leerlingen eerst tijd nodig hebben gehad om te wennen aan de nieuwe methodes en 
de hoge eisen. Wij merken nu dat er leerlingen zijn die behoefte hebben aan uitdagender werk.  
 
Cito 
In het komende rapport van uw kind treft u naast de gewone vorderingen ook de Cito scores van uw kind aan. 
U bent gewend dat deze scores zijn uitgedrukt in A, B, C, D en E scores. Vanaf nu worden de scores echter 
uitgedrukt in I, II, III, IV en V scores. De percentages die aan deze scores hangen zijn ook aangepast en 
gelijkmatiger verdeeld. Door deze aanpassing kan het zijn dat uw kind met deze nieuwe becijfering lager 
scoort. Een C score wordt dus niet automatisch een III score.  
 

Cito heeft voor deze verandering gekozen, omdat deze scores een beter beeld geven van de vaardigheden 
van de leerlingen, ook in voorbereiding op de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs. Door deze 
vernieuwde indeling is beter te zien of uw kind voldoende of onvoldoende scoort.  
 

I best scorende leerlingen 20%   A 25% 
II boven het gemiddelde scorende leerlingen 20%   B 25% 
III gemiddeld scorende leerlingen 20%   C 25% 
IV onder het gemiddelde scorende leerlingen 20%   D 15% 
V ver onder het gemiddelde scorende leerlingen 20%   E 10% 


