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Rapporten
Volgende week krijgt uw kind het eerste schriftelijke rapport van dit jaar.
Nog niet alle rapporten kunnen  aangevuld worden. Wilt u kijken of er nog één thuis ligt?
Deze oproep geldt niet voor de kinderen uit de groepen 1 en 5!
Rapportgesprekken
Vanaf maandagochtend 6 februari liggen de inschrijflijsten voor de rapportgesprekken
(14-2 en 15-2) in de hal. U kunt zich t/m woensdag 8 februari inschrijven, daarna wordt de
definitieve lijst gemaild. Graag rekening houden met een pauze van 10 minuten tussen
gesprekken van eventuele broertjes en zusjes.
Omzetten van CITO normering
januari 2017
Al enige jaren heeft CITO haar normeringen aangepast van een A,B,C,D en E score naar
een I  II  III  IV en V score.  Wij geven aan het Voortgezet Onderwijs ook al deze nieuwe
score door en gebruiken deze scores bij het maken van de schooladviezen.
Voor ons is het nu dan ook tijd deze nieuwe Cito score door te gaan voeren op de
rapporten die binnenkort uitgebracht gaan worden. De opbouw van de schaal is anders
geworden. Zie de tabel hieronder.

Dit betekent dat bv. kinderen die voorheen een lage A score hadden op een Cito
Toets nu een niveau II krijgen. De hoge A scores worden een I score. Een lage B
score wordt een III score.  De nieuwe  III score laat duidelijker het landelijk
gemiddelde zien. Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de
Intern begeleider.
A-E normering versus I-V normering
De A-E normering en de I-V normering van Cito toetsen hebben een verschillende indeling wat
betreft de percentages. In onderstaande tabel staan de beide normeringen naast elkaar.
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