
          

Tips
1  Overweeg op maat te toetsen, bij leerlingen die bijvoorbeeld minder gebruik hebben kunnen 

maken van het thuisonderwijs. Kies een (tussen)toets die een kwartjaar boven de laatste 
toets ligt. Bijvoorbeeld i.p.v. E6 de M6/E6 toets. Doordat al onze toetsen op dezelfde 
vaardigheidsschaal liggen, krijg je een mooie doorgaande lijn zonder de leerling te frustreren.

2  Toets digitaal. Je hoeft niet na te kijken en kunt direct gebruikmaken van de analyses.  
Via afname.cito.nl neem je Spelling 3.0, Rekenen-Wiskunde 3.0, Woordenschat 3.0,  
Rekenen-Basisbewerkingen en Viseon (voor sociaal-emotionele ontwikkeling) direct af.  
Meer informatie vind je op cito.nl/digitaalpo

3  Volg de ontwikkeling van de kleuters, ook op sociaal gedrag, welbevinden en 
speelwerkhouding. Hiervoor mag je Kleuter in beeld gratis proberen, dat kun je  
bijvoorbeeld doen na 4 weken weer op school te zijn. Kort, speels en objectief breng je  
in beeld ze zich ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotioneel.

4  Zorg voor een evenwichtig schooladvies. Neem voor de leerlingen van (nu) groep 7  
de Entreetoets af in begin groep 8, om zo een goede basis te krijgen voor het (voorlopig) 
schooladvies. 

5  Gebruik voor groep 8 de gratis Advieschecker (nieuw!), als aanvulling op het 
overdrachtsdossier. Een handige voorspeller van het best passende brugklastype, op basis 
van de LVS-afname B8 of M8. Lees meer op cito.nl/terugnaarschool.

6  Houd extra rekening met dyslectische leerlingen. Op dyslexiecentraal.nl vind je de adviezen 
voor de verschillende mogelijkheden en belangrijke informatie over het begeleiden van 
leerlingen met leesproblemen en dyslexie ‘in tijden van het coronavirus’.

7  Maak gebruik van de handige analyses, zoals:
• de foutenanalyses bij Spelling om te zien welke spellingcategorieën om extra aandacht 

vragen. Dit geeft direct extra handvatten om het onderwijsaanbod de komende periode 
zo goed mogelijk op je leerlingen af te stemmen. 

• de categorieënanalyses Rekenen-Wiskunde. Heeft een leerling een opvallende score bij 
bijvoorbeeld vermenigvuldigen en delen? Dan kun je daar heel gericht mee aan de slag. 

   Extra tip: de vastgestelde, cruciale rekendoelen voor de komende  
periode goed volgen? Dit kan heel makkelijk (en op een leuke manier!)  
met het nieuwe instrument Groeimeter, de rest van dit schooljaar gratis te 
gebruiken via cito.nl/groeimeter.

8  Zorg voor goede communicatie richting ouders. Of je nu kiest voor juni of september,  
we raden je aan om aan ouders uit te leggen waarom je die keuze maakt en met welk doel  
je toetst. Op cito.nl/terugnaarschool vind je voorbeeldcommunicatie die je bijvoorbeeld  
in je nieuwsbrief kunt gebruiken.

Met deze 8 praktische tips  
ga je nog gerichter aan de slag:




