
 

 

 
 
 

 

 

 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 1 en 2vmbo, 2HV1 t/m 2HV4, 2VE1 
 
 
 
Oldenzaal, 9 september 2021 

 
 
 
Betreft: afname Cito Voortgangstoetsen leerjaar 1 en 2 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerling, 

Als school gebruiken wij toetsen van het Cito Volgsysteem VO voor inzicht in talenten en 

mogelijkheden.  

Omdat de kernvakken zo belangrijk zijn, monitoren wij de ontwikkeling van uw zoon/dochter 

zorgvuldig. Dit houdt in dat de leerlingen een aantal keren een toets maken over verschillende 

onderdelen van de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. 

De leerlingen van de klas 1 maken in het begin van het schooljaar de instaptoetsen (Toets 0). Deze 

geven een beeld van de mate waarin de leerling de kernvakken op dat moment beheerst. Daarna 

zijn er rond mei in klas 1 en 2 jaarlijkse toetsen (Toets 1 en 2) die inzicht geven in de ontwikkeling 

die de leerling doormaakt in de kernvakken.  

Een aantal leerlingen in klas 2 hebben vorig jaar geen Cito toets gemaakt. Daarom gaan deze 

leerlingen deze toets 1 alsnog maken. 

De toetsen zijn in week 38 van maandag 20 september t/m vrijdag 24 september. De toetsen 

worden ingepland in Zermelo. De toetsen worden op het eerste en tweede uur ingeroosterd 

gedurende drie dagen. Na deze toetsen volgt het reguliere lesrooster volgens Zermelo. 

De toetsen worden digitaal afgenomen waarvoor de eigen laptop met Windows 10 noodzakelijk is 

waarop Chrome is geïnstalleerd. Verder gaan we ervan uit dat de accu volledig opgeladen is. 

Wanneer de uitslag van de toetsen er is, zullen naast de mentoren ook de vakdocenten voor 

wiskunde, Nederlands en Engels de uitslagen van hun leerlingen krijgen. Mocht de uitslag van een 

bepaald onderdeel zodanig zijn dat er hulp moet worden geboden op dit onderdeel, dan bespreekt 

de docent dit met de betreffende leerling en ouder.  

Met vriendelijke groet, 

 

De adjunct-directeuren  
Jackie Bosch  1-2 HV 
Susan Meulenbroek 1-2 TH en KT 

Bart ter Horst  1-2 B, BK en VE 
 
De coördinatoren, 
Alecxandra Franken 1-2 HV 
Esther Pronk  1-2 TH en KT 
Marie-José Vreeswijk 1-2 B, BK en VE 


