
 

Meedoen aan proeftoetsen Begrijpend lezen, Taalverzorging (Spelling) en 
Rekenen-Wiskunde voor groep 4 
 
Bij Cito werken we graag en veel samen met mensen uit de praktijk. Samen zorgen we 
ervoor dat onze producten en diensten altijd aansluiten bij de belevingswereld van de 
leerlingen en bij het onderwijs van vandaag én morgen.  
 
We nodigen we je graag uit voor deelname aan de proeftoetsen Begrijpend lezen, 
Taalverzorging (Spelling) en Rekenen-Wiskunde voor groep 4. Help je mee met jouw 
school? 
 
Wat houdt deelname in? 

• Je neemt één taak af voor Begrijpend lezen, Taalverzorging (Spelling) en/of 
Rekenen-Wiskunde in groep 4. 

• Deze taak bestaat uit 20-25 opgaven op papier. 
• Je kunt de taak afnemen vóórdat je leerlingen de LVS-toets maken: zo maken 

ze alvast kennis met de LVS-toetsen. 
• De afname verloopt vergelijkbaar met een normale toetsafname. Je reserveert 

ongeveer 20-30 minuten afnametijd per taak voor Rekenen-Wiskunde en 
Taalverzorging (Spelling). Voor Begrijpend lezen is de afnametijd circa 45 
minuten. 

• Na afloop stuur je de boekjes terug en kijken wij ze voor je na. 
 
Het onderzoek is geen vervanging van de reguliere LVS-toetsen. De proeftoetsen zijn 
onderdeel van LVS 4.0: ons compleet nieuwe volgsysteem voor het onderwijs van 
morgen. Kijk op cito.nl/vierdegeneratie voor meer informatie en voorbeelden van 
opgaven. 
 
What’s in it for me? 
We stellen je deelname bijzonder op prijs! Je gaat na of de inhoud van de toets past bij 
jouw leerlingen en bij jouw wensen als onderwijsprofessional. Wat levert het je nog 
meer op? 

√ Je maakt kennis met de nieuwste toetsen. 
√ Je ontvangt na afloop een eenvoudige rapportage van je groep. 
√ En als extra bedankje krijg je gratis toegang tot onze e-learnings ‘Haal meer uit je 

toetsresultaten’ en ‘Analyseren met LVS 3.0’ ter waarde van € 117,00. 
 
Doe je mee? 
De proeftoetsen vinden plaats van 13 januari tot en met 31 januari 2020. Interesse? 
Schrijf je in.  
 
 
 
 

 
Cito B.V. / KvK 09151851 
 
 

https://lvs-proeftoets.cito.nl/
https://lvs-proeftoets.cito.nl/

