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•	 	opvolgers	van	de	toetsen	
Ordenen (1997) en Ruimte en 
Tijd (1996)

•	 nieuwe	opgaven
•	 actuele	normeringstabellen
•	 nieuw:	de	categorieënanalyse

Groep 1 en 2



Rekenen voor kleuters 

Voor groep 1 en 2

Leren rekenen is één van de basisvaardigheden die jonge kinderen 
goed onder de knie moeten krijgen. Er wordt daarom dan ook al 
vroeg mee begonnen. Vanaf november 2010 zijn de nieuwe toetsen 
Rekenen voor kleuters voor groep 1 en 2 beschikbaar. Daarmee kunt 
u de vorderingen op het gebied van voorbereidend rekenen van 
kinderen in groep 1 en 2 volgen.  

De toetsen Rekenen voor kleuters voor groep 1 en 2 geven inzicht in de 
vorderingen van individuele leerlingen. U krijgt bovendien een goed beeld van 
de ontwikkeling van de groep als geheel en van het onderwijs bij u op school.

Nieuwe opgaven en normering
Alle opgaven van de toetsen Rekenen voor kleuters zijn nieuw. De nieuwe 
opgaven sluiten aan bij de vernieuwde doelen met betrekking tot de 
rekenontwikkeling van jonge kinderen in de voor- en vroegschoolse situatie van 
het SLO. Daarnaast sluiten ze ook aan bij de Tussendoelen Annex Leerlijnen van 
het TAL-team. Voor de nieuwe toetsen zijn ook nieuwe normeringsgegevens 
verzameld. Hiermee kunt u de prestaties van uw leerlingen vergelijken met de 
resultaten van een landelijk representatieve groep leerlingen.

Inhoud
Het nieuwe toetspakket Rekenen voor kleuters bestaat uit de volgende 
onderdelen:
•	een	leerkrachtmap	met	handleiding
•	een	oefenboekje
•	opgavenboekjes	voor	groep	1	en	2
•	registratieformulieren
•	een	inhoudsverantwoording
De registratieformulieren - leerlingrapporten, groepsrapporten en 
groepsoverzicht - en het oefenboekje kunt u kopiëren.

Opzet
In de toetsen voor groep 1 en 2 zijn opdrachten opgenomen over getalbegrip 
(omgaan met de telrij, omgaan met hoeveelheden, omgaan met getallen), 



meten (lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht en tijd) en meetkunde 
(oriënteren en lokaliseren, construeren, opereren met vormen en figuren). 

Aparte toetsen
Naast de toetsen over getalbegrip, meten en meetkunde bevat het toetspakket 
Rekenen voor kleuters een aparte toets voor kleur en een aparte toets op het 
gebied van lichaamsdelen. Met het eveneens kopieerbare oefenboekje in de 
leerkrachtmap leren de kinderen hoe ze de toets moeten maken. Tijdens de 
toets werken ze in een eigen opgavenboekje, waarin ze bij iedere opdracht 
steeds het juiste plaatje moeten aanstrepen. Alle plaatjes in het opgavenboekje 
zijn volledig in kleur.

Hier zie je een aantal plaatjes.

Kijk naar het plaatje met de streep eronder. 

Hier zie je een schaduw. 

Van welk kind is deze schaduw?

Zet een streep onder dat plaatje.

Voorbeeldopgave B, groep 2 (meetkunde)

Werkwijze afname
Voor zowel groep 1 als groep 2 is er één toets. Deze kunt u zowel halverwege 
het leerjaar (tweede helft januari/eerste helft februari) als aan het einde van 
het leerjaar (tweede helft mei/eerste helft juni) afnemen. Dit kunt u 
groepsgewijs doen, maar ook individueel of in kleine groepjes. Zowel de toets 
voor groep 1 als de toets voor groep 2 bestaat uit twee delen van respectievelijk 
23 en 24 opgaven. De afname van elk deel duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. 
De toetsen kleur en lichaamsdelen bestaan ieder uit 19 opgaven. De toetsen 
kleur en/of lichaamsdelen neemt u alleen af bij leerlingen waarbij u meer 
informatie wilt over één of beide onderdelen. 

Rapportages naar keuze: per groep of individueel
De scores kunt u voor ieder kind vastleggen in een leerlingrapport. Die van de 
groep registreert u in een groepsoverzicht. Daarnaast is er een groepsrapport 
waarop u direct kunt zien hoe ieder van uw leerlingen en uw groep als geheel 
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er op een bepaald moment voor staan. 
Naast de indeling in de vaardigheids-
niveaus A tot en met E kunt u nu ook kiezen 
voor een andere niveau-indeling, I tot en 
met V, met vijf niveaus van elk 20 procent. 
Daarnaast kunt u in het Computer-
programma LOVS een categorieënanalyse 
uitvoeren. Hiermee kunt u nagaan of 
leerlingen op een bepaald onderdeel van de 
toets Rekenen voor kleuters meer (of 
minder) fouten maken dan op grond van 
hun vaardigheidsscore op de totale toets 
kon worden verwacht. De categorieën-
analyse kan op die manier als hulpmiddel 
dienen om een interventie vorm te geven.

Digitale toetsen
In de loop van het schooljaar 2011/2012 
worden ook de digitale toetsen Rekenen 
voor kleuters uitgegeven. Heeft u de 
leerkrachtmap van de nieuwe toetsen 
Rekenen voor kleuters dan al aangeschaft 
óf bent u al gebruiker van de digitale 
toetsen Ordenen en/of Ruimte en Tijd?  
Dan krijgt u gratis de beschikking over de 
digitale toetsen. Vanaf dat moment kunt u 
per afname kiezen of u uw leerlingen de 
papieren versie voorlegt, of dat zij de toets 
achter de computer maken. Voor de 
rapportage maakt dat niets uit, want de 
gegevens kunnen in hetzelfde systeem 
worden ondergebracht. Ook de 
vaardigheidsscores kunnen onderling 
vergeleken worden.

Starten met de nieuwe toetsen
De toetsen Rekenen voor kleuters zijn qua 
inhoud volledig anders dan de toetsen 
‘Ordenen’ en ‘Ruimte en tijd’. Ook de 
normering is compleet nieuw. Hierdoor kunt 

u de oude en nieuwe toetsen niet door 
elkaar heen gebruiken. Wij adviseren om de 
toets Rekenen voor kleuters gefaseerd in te 
voeren. Het eerste jaar alleen in groep 1 en 
het tweede jaar in groep 1 en groep 2. 
Op deze manier kunt u de scores van de 
individuele leerlingen met eerder behaalde 
resultaten vergelijken.

Meer informatie en/of bestellen?
Wilt u meer informatie? Kijk dan op 
www.cito.nl of neem contact op met onze 
klantenservice. Om te bestellen, vult u de 
bestelkaart in of gaat u naar onze 
webwinkel (http://winkel.cito.nl).


