
Kennismakings
boekjes LVS toetsen

• Laat uw leerlingen met een vertrouwd 
gevoel aan de LVS-toetsen beginnen

• Per groep één boekje voor alle 
vaardigheden

• Per vaardigheid 8 tot 10 opgaven
• Te gebruiken voor zowel 2.0  

als 3.0 toetsen



Hoe bereidt u uw leerlingen voor op de 
LVS-toetsen? Met de kennismakings-
boekjes is het – letterlijk – aangenaam 
kennis maken. Uw leerlingen wennen 
aan de manier van toetsen en de 
opgavenvormen. Per groep is er een 
kennismakingsboekje beschikbaar, 
waarin voorbeeldopgaven van elke 
vaardigheid zijn opgenomen. 

 

 

Ook voor uw leerlingen deze vertrouwde start? 
Voor iedere vaardigheid zijn acht tot tien voorbeeldopgaven 
opgenomen. Het kennismakingsboekje bestaat uit twee 
delen. Het eerste deel is bestemd voor de afname in januari 
en het tweede deel voor afname aan het einde van het 
schooljaar. De opgaven zien er net zo uit als de opgaven uit 
de echte toetsen. 

Voorbeeldopgaven van

Bestellen? 
www cito.nl/po

  

Aangenaam kennismaken!

Enthousiast  over de voorbeeldopgaven in de kennismakings boekjes?   
Bestel dan ook de bijbehorende toetsen: 

• Rekenen-Wiskunde 3.0
• Spelling 3.0
• Begrijpend lezen 3.0
• Woordenschat
• Taalverzorging

Groep 3 4 5 6 7 8

Rekenen-Wiskunde

Spelling

Begrijpend lezen

Woordenschat

Taalverzorging



Voorbeeldopgaven

Voorbeeldopgave Rekenen-Wiskunde 

Amir rent in 7 minuten van de speeltuin naar huis.  
De afstand van de speeltuin naar huis is ongeveer 1                .
Wat moet op de streep staan?

A mm
B cm
C m
D km



Bestel nu de Cito-producten voor de kennismakingsboekjes

Bestel via de bestelkaart of het productoverzicht op www.cito.nl/po

Bestelt u online, dan ontvangt u de bestelling in Nederland gratis.
Onze Klantenservice helpt u graag, via (026) 352 11 11 of klantenservice@cito.nl

Meer weten over Cito en het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs?  
Kijk op cito.nl/po 
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Voorbeeldopgaven

Voorbeeldopgave Begrijpend lezen, opzoeken

Kas gaat op turnen. Hij wil via internet turnkleding bestellen. 

Op welke link moet hij klikken?

B

C

D

A De leukste en voordeligste turnkleding voor kinderen en ...
www.turnkledingwinkel.com/turnkleding
Turnkleding Kijk in onze webshop: verschillende maten, 
modellen en materialen: De turnkleding ziet er prima uit 
en ... Vandaag besteld, morgen in huis …

Turnkleding en turnschoenen 
www.turnartikelen.nl
Turnkleding en turnschoenen passen en uitzoeken in onze
winkel in de Rijnstraat in Arnhem. Kom, kijk en pas! 
Turnschoenen, turnkleding, alles in voorraad …

Turnkleding voor topsporters
www. topsportuniek.com
Bent u een professionele turner? Dan vindt u hier een 
uitgebreid aanbod van diverse modellen turnpakken 
speciaal voor topsporters. Zoeken in onze webwinkel …

Turnkleding
http://zelfturnkledingmaken.nl/informatie/505/
Cursus-zelf-een-turnpakje-naaien. Cursus zelf 
turnkleding naaien. Wil je zelf een turnpakje maken naar
eigen ontwerp? Daarvoor kun je bij ons terecht. Je kunt 
in 4 lessen van 2 uur en wat huiswerk een pakje maken …

De kennismakingsboekjes zijn er per groep. 
Voor groep 3 tot en met 5 zijn deze al 
verschenen. Groep 6 verschijnt in november 
2016, groep 7 in 2017 en groep 8 in 2018. 

De kennismakingsboekjes zijn te koop per 
set van 5 en zijn te gebruiken voor zowel de 
derde generatie LVS-toetsen, als voor de 
toetsen uit de tweede generatie.
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mailto:klantenservice%40cito.nl?subject=
http://www.cito.nl/onderwijs/vroeg%20en%20voorschoolse%20educatie/cito_volgsysteem_vve

