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Beste ouder(s), 
 
De afgelopen weken was je als ouder nauw betrokken bij het thuisonderwijs. Ineens wordt er 
van je verwacht dat je je kind aan het huiswerk zet, motiveert en helpt als er vragen zijn. Je 
volgt de ontwikkeling van je kind nu van heel dichtbij, bijvoorbeeld op het gebied van taal en 
rekenen.  
Ook zie je of je kind even geduldig kan wachten, zijn broertje of zusje helpt of hulp 
accepteert van jou als ouder. Meer inzicht in de groei van je kind is heel fijn. Je weet dan 
beter waar je je kind bij kunt helpen. Ook de leerkracht wil de ontwikkeling van je zoon of 
dochter goed kunnen blijven volgen. Wij geven graag wat meer informatie over het waarom 
van toetsen en vooral: waarom nú? 
 
Waar staat je kind nu? 
Deze afgelopen weken zijn voor ieder kind anders geweest. Niet ieder kind heeft evenveel 
kans gehad op thuisonderwijs. De juf of meester zal de eerste periode gebruiken om ervoor 
te zorgen dat iedereen zich weer fijn voelt in de klas, heel belangrijk.  
Als dat goed zit, wil de leerkracht ook weten waar jouw zoon of dochter staat in zijn of haar 
ontwikkeling. Hiervoor gebruikt de leerkracht naast observaties en methodetoetsen ook de 
LVS-toetsen. Voor de juf of meester is het een hulpmiddel om te zien waar je kind staat in 
zijn ontwikkeling. Zo ziet hij waar je zoon of dochter bijvoorbeeld extra hulp bij kan gebruiken 
of juist extra uitdaging. 
 
Wat zeggen toetsen na zo’n periode van thuisonderwijs? 
Iedereen houdt er natuurlijk rekening mee dat de resultaten anders zullen zijn dan wanneer 
het een gewoon schooljaar was, daar hoef je je geen zorgen over te maken. De juf of 
meester zal de resultaten van de toetsen vooral gebruiken om te kijken naar de ontwikkeling 
van je kind sinds de laatste afname (in januari) en daarvoor. 
Is je zoon of dochter harder of juist minder hard gegroeid dan verwacht mag worden in deze 
tijd? De leerkracht kan dan goed zien welke lesstof nog wat extra aandacht mag krijgen. En 
dat is dan ook het belangrijkste doel van de toetsen.  
Voor nu is het voornaamste dat de juf of meester precies weet waar jouw kind staat. En hoe 
hij jouw kind het beste kan helpen. Jouw zoon of dochter krijgt zo het onderwijs dat het beste 
bij hem of haar past. 
 
 
> Handig! De speciale pagina cito.nl/ouders. Daar vind je nog meer informatie over het 
waarom van toetsen, welke toetsen er zijn, waarom je niet hoeft te oefenen voor de LVS-
toetsen, hoe we rekening houden met bijvoorbeeld dyslexie, antwoorden op veelgestelde 
vragen etc.  
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Team primair onderwijs, Cito 
 

 

https://www.cito.nl/ouders

