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Waarom een toetsprotocol? 
Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen staat centraal in ons onderwijs. Het is belangrijk dat leerlingen 
goede resultaten halen en dat wij als school de ontwikkeling van leerlingen goed volgen. Door de vorderingen 
van elk kind in het oog te houden, kan het onderwijsprogramma beter op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen worden afgestemd. De school kan snel ingrijpen als de leerling zich onvoldoende of juist 
bovengemiddeld ontwikkelt, of zich niet ontwikkelt naar zijn/haar mogelijkheden. Als school stellen we zelf 
ambitieuze doelen voor leerlingen en hebben we zicht op in hoeverre leerlingen die doelen halen. Wij 
gebruiken hiervoor observatie instrumenten, methodegebonden toetsen en methode onafhankelijke Cito-
toetsen. Hierdoor houden we goed zicht op de behaalde opbrengsten op de verschillende niveaus (leerling, 
groep, school en stichting). 
 
Op de OBS Prins Claus vinden wij dat het toetsen geen doel op zich is, maar een middel moet zijn om ons 
onderwijs kritisch te volgen en waar nodig bij te sturen en te verbeteren. Door de ontwikkeling van kinderen 
te volgen van groep 1 t/m 8, houden we zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen tijdens hun hele 
schoolloopbaan en kunnen we beter inspelen op de onderwijsbehoeften van de groep of het individuele kind. 
 
Naast het volgen van de leerresultaten vinden wij het ook belangrijk om de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van onze leerlingen structureel te volgen. Goed kunnen omgaan met jezelf en anderen is erg belangrijk om 
succesvol te kunnen functioneren in de maatschappij. Om dit goed te kunnen volgen werken wij met 
schoolvragenlijsten van WMK PO en structureel ingeplande kindgesprekken. 
 
In dit toetsprotocol staat nauwkeurig omschreven wanneer en hoe wij de Cito toetsen afnemen. Zo komen 
wij tot eenduidige afspraken vanuit onze eigen visie, maar ook conform de richtlijnen van Cito en 
onderwijsinspectie. Naast dat wij willen werken met een toetsprotocol wat aansluit bij het beoordelingskader 
van de onderwijsinspectie, vinden wij het belangrijk dat de toetsen op de juiste, eenduidige manier verwerkt 
worden in ons leerling-administratiesysteem ParnasSys. Vaste afspraken hierover zijn een voorwaarde om 
de opbrengsten op individueel, -groeps, -school en bovenschools niveau te kunnen analyseren en waar nodig 
te verbeteren. 
 
Dit protocol bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Toetskalender; 

• Afspraken; 

• Uitzonderingen; 

• Invoeren toetsgegevens in ParnasSys; 

• Verwerken verkregen data. 
 
De OBS Prins Claus staat voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij wij ieder kind de mogelijkheid bieden zich 
naar vermogen te ontwikkelen. Dit protocol moet hier een bijdrage aan leveren.  
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Toetskalender Cito toetsen 
De inspectie beoordeelt of een school de prestaties en de ontwikkeling van leerlingen volgt en evalueert. 
Sinds het schooljaar 2014/2015 zijn scholen verplicht om met een leerlingvolgsysteem (LVS) te werken en 
een eindtoets af te nemen. Met een LVS houdt de school de vorderingen en resultaten van leerlingen bij. 
Niet alleen van de individuele leerling, maar ook van de groep en de school. Dit gebeurt in elk geval voor 
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus 
voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. 
Om leerlingen goed te kunnen volgen nemen wij in de groepen 3 t/m 8 minimaal de volgende Cito toetsen 
af: 
 

Groep Half januari – half februari Juni Toevoegingen 

3 • rekenen M3 

• spelling M3 

• AVI M3 

• DMT kaart 1 en 2 

• rekenen E3 

• begrijpend lezen E3 

• spelling E3 

• AVI E3 

• DMT kaart 1, 2 en 3 

 

4 • rekenen M4 

• spelling M4 

• begrijpend lezen M4 

• AVI M4 

• DMT kaart 1, 2 en 3 

• rekenen E4 

• begrijpend lezen E4 

• spelling E4 

• AVI E4 

• DMT kaart 1, 2 en 3 

AVI wordt steeds een niveau hoger 
getoetst dan de leerling de vorige 
keer heeft gehaald. 

5 • rekenen M5 

• spelling M5 

• begrijpend lezen M5 

• AVI M5 

• DMT kaart 2 en 3 

• rekenen E5 

• begrijpend lezen E5 

• spelling E5 

• studievaardigheden E5 

• AVI E5 

• DMT kaart 2 en 3 

AVI wordt steeds een niveau hoger 
getoetst dan de leerling de vorige 
keer heeft gehaald. 

6 • rekenen M6 

• spelling M6 

• begrijpend lezen M6 

• AVI M6 

• DMT kaart 2 en 3 

• rekenen E6 

• begrijpend lezen E6 

• spelling E6 

• studievaardigheden E6 

• AVI E6 

• DMT kaart 2 en 3 

AVI wordt steeds een niveau hoger 
getoetst dan de leerling de vorige 
keer heeft gehaald. 

7 • rekenen M7 

• spelling M7 

• spelling ww M7 

• begrijpend lezen M7 

• AVI M7 

• DMT kaart 2 en 3 

• rekenen E7 

• begrijpend lezen E7 

• spelling E7 

• spelling ww E7 

• studievaardigheden E7 

• AVI E7 

• DMT kaart 2 en 3 

AVI wordt steeds een niveau hoger 
getoetst dan de leerling de vorige 
keer heeft gehaald. 

8 • rekenen M8 

• spelling M8 

• spelling ww M8 

• begrijpend lezen M8 

• studievaardigheden M8 

• AVI M8 

• DMT kaart 2 en 3 

 In april heeft groep 8 de verplichte 
centrale eindtoets 
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Nog een aantal aanvullende opmerkingen met betrekking tot de Cito toetsen: 

• Er wordt getoetst met de nieuwe toetsen van Cito, de 3.0 versie.  

• Er zijn voor groep 3 t/m 7 tussentoetsen van Cito beschikbaar (bijvoorbeeld E3M4). Deze toetsen 
kunnen worden ingezet voor leerlingen die een achterstand hebben of een eigen leerlijn volgen. De 
handleiding van de betreffende toets is leidend voor het inzetten van de toets. 

• Kinderen met een eigen ontwikkelingslijn kunnen ook een aangepaste toets maken. Dit wordt 
verantwoord in hun OPP en als opmerking bij de toets in ParnasSys aangegeven.  

• Van de AVI en DMT wordt in januari/februari de A versie afgenomen en in juni de B versie. 

Afspraken afname 
Voor de afname van de Cito-toetsen gelden de volgende afspraken: 

• De toetsen worden afgenomen in de kalendermaand, zoals aangegeven in de Cito toetskalender 
en handleiding.  

• De toetsen worden afgenomen conform de aanwijzingen in de handleiding. 

• De toetsresultaten zijn uiterlijk eind februari (M-toetsen) of eind juni (E-toetsen) ingevoerd in 
ParnasSys. 

• De verwerking van de verkregen data uit de toetsen is uiterlijk eind februari of eind juni verwerkt 
in groepsanalyses, leerlinganalyses en het groepsoverzicht. 

• Kinderen met een eigen leerlijn (Zie bijlage 1: beleidsstuk ontwikkelingsperspectief) en die in 
januari en juni een Cito-toets maken van een ander leerjaar, worden individueel ingevoerd in 
ParnasSys en WEL meegeteld voor de inspectiekaart. 

• Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong die in januari en juni een Cito-toets maken van een 
ander leerjaar, worden individueel ingevoerd in ParnasSys en WEL meegeteld voor het 
inspectieoverzicht. 

• Alle Cito toetsen die buiten de door Cito vastgestelde data worden afgenomen (bijv. om 
individuele voortgang te meten) worden NIET meegeteld voor de inspectiekaart.  

Afspraken compenserende maatregelen 
Uitgaande van het feit dat kinderen met een gediagnosticeerde leerstoornis recht hebben op 
compenserende maatregelen, ligt bij scholen de vraag welke hulpmiddelen wanneer ingezet mogen worden 
bij de Cito-toetsen. Voor de OBS Prins Claus zijn de aanwijzingen van Cito en criteria van de 
onderwijsinspectie leidend.  
 
Standpunt inspectie/Cito met betrekking tot hulpmiddelen: 
De toetsen moeten volgens de richtlijnen, vermeld in de handleiding van Cito, worden afgenomen. Alleen als 
expliciet in de handleiding wordt vermeld dat hulpmiddelen zijn toegestaan, gaat de inspectie akkoord. 
 
Leerlingen met een dyslexieverklaring, opgesteld door gezondheidspsycholoog of orthopedagoog, mogen bij 
alle Cito toetsen gebruik maken van: 

• Een tekst die vergroot is (A3-formaat, te bestellen bij CITO). 

• Extra tijd en afname in meerdere delen. De leerkracht bepaalt zelf hoeveel. 

• Een toets van een lager niveau afnemen dan de standaardtoets van het afnamemoment, het 
toetsen op maat. 

• Een opzoekboekje met spellingsregels. (Gebruik hiervan wordt beschreven in het OPP en in een 
notitie in ParnasSys) 

Bij de begrijpend leestoetsen lezen we de teksten niet voor. Wel kan een leerling gewoon meedoen met de 
reguliere toets, maar de teksten dan al eerder op de dag gelezen hebben, zodat het kind al bij aanvang van 
de toets, bekend is met de inhoud van tekst. 
Leerlingen met een dyscalculieverklaring (opgesteld door gezondheidspsycholoog of orthopedagoog) mogen 
bij Cito toetsen Rekenen gebruik maken van: 
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• Extra tijd 

• Een tafelkaart 

• Kladpapier 

• Een opzoekboekje 
Een rekenmachine wordt alleen toegestaan bij kinderen met hele zware dyscalculie problematiek. Het is 
wenselijk, dat de noodzaak van het gebruik van een rekenmachine, specifiek vermeld is in de 
dyscalculieverklaring. Deze uiterste maatregel wordt altijd besproken met ouders en deskundige 
(psycholoog/orthopedagoog). Bij leerlingen zonder dyscalculieverklaring worden er geen hulpmiddelen 
gebruikt. 
 
Vertaling van deze standpunten voor de OBS Prins Claus naar concreet handelen: 

• De toetsen worden afgenomen volgens bepalingen uit de Cito handleiding. Hulpmiddelen mogen 
dus niet gebruikt worden. 

• Compenserende maatregelen, zoals hierboven beschreven, mogen alleen ingezet worden voor 
leerlingen met een dyslexie en/of dyscalculieverklaring. 

• Alle compenserende maatregelen worden specifiek genoteerd/vastgelegd in ParnasSys / 
leerlingdossier. 

• Zelf voorlezen van toetsen doen we niet, vanwege intonatie en kans op herhalen. Uitzondering 
zijn diverse toetsen in groep 3 en 4 (zie handleiding Cito).  

• Kladpapier mag worden gebruikt bij alle toetsen waarvan Cito niet expliciet aangeeft dat dit niet 
mag. 

 

Invoeren toetsgegevens 
Alle toetsresultaten worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Indien de reguliere toets is 

afgenomen zonder bijzonderheden of extra maatregelen, wordt de toets klassikaal ingevoerd. Indien een 

leerling de reguliere toets heeft gemaakt, maar met hulpmiddelen of meer tijd, wordt dit als opmerking bij 

de betreffende leerlingen in de klassikale invoer gemeld. Indien een leerling een aangepaste toets heeft 

gemaakt (van een hoger of lager niveau) of op een ander tijdstip dan de twee standaard momenten in het 

jaar, dan wordt de toets individueel ingevoerd via de betreffende leerling. 
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Analyseren 
We toetsen niet om het toetsen. We toetsen om inzichtelijk te maken wat het gegeven onderwijsaanbod een 
leerling heeft opgeleverd. Dit kan alleen als na een toetsing ook een goede analyse volgt en vervolgens een 
nieuw plan van aanpak. In onderstaande figuur is inzichtelijk gemaakt wat de te nemen stappen zijn. 
 

 
De Cito toetsen leveren de volgende documenten op: 

• Een groepsanalyse 

• Een leerlinganalyse 

• Een groepsoverzicht 
Hieronder zullen deze documenten worden toegelicht. Deze documenten zijn voor elke groep te vinden op 
SharePoint/personeelsdocumenten/ HGW/ jaar/groep/… 

 

Groepsanalyse 
Vanuit de gemaakte Cito-toets volgt per vakgebied een groepsanalyse. In deze analyse worden de volgende 
vragen beantwoord: 

1. Evaluatie : Wat zie ik? 
2. Analyse : Waar komt dit door? 
3. Nieuw doel : Wat wordt het nieuwe doel voor de groep? 
4. Interventie : Hoe ga ik dit bereiken 

Door deze vragen te beantwoorden komen er nieuwe doelen voor de langere termijn naar voren. Doordat 
het document elk jaar wordt overgedragen aan de volgende groep en ook wordt ingevuld door de volgende 
groep ontstaat er inzicht in trends op de langere termijn. Bijvoorbeeld een groep die elk jaar ondanks 
verschillende interventies zwak scoort op spelling. Hierdoor ontstaat er gelijk een trendanalyse voor de 
school. Voorgenomen interventies worden vervolgens opgenomen in een groepsplan. 

 

Leerlinganalyse 
Vanuit de gemaakte Cito-toets en groepsanalyse volgt een leerlinganalyse. Deze leerlinganalyse wordt alleen 
gemaakt voor leerlingen die opvallen. Dit kunnen dus leerlingen zijn die ondanks aangepast aanbod 
nauwelijks vooruitgang tonen, maar dit kunnen ook leerlingen zijn die stagneren in hun vaardigheidsscore, 
ook al scoren ze bovengemiddeld. Ook voor deze leerlingen worden de volgende vragen beantwoord: 

1. Evaluatie : Wat zie ik? 
2. Analyse : Waar komt dit door? 
3. Nieuw doel : Wat wordt het nieuwe doel voor de groep? 
4. Interventie : Hoe ga ik dit bereiken. 
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Door deze vragen te beantwoorden komen er nieuwe doelen voor de langere termijn naar voren. Doordat 
het document elk jaar wordt overgedragen aan de volgende groep en ook wordt ingevuld door de volgende 
groep ontstaat er inzicht in trends op de langere termijn. Bijvoorbeeld een leerling die elk jaar ondanks 
verschillende interventies zwak scoort op spelling. Voorgenomen interventies worden vervolgens 
opgenomen in de weekplanning en indien nodig een individueel handelingsplan. 

Groepsoverzicht 

Het groepsoverzicht is een document waarin in één oogopslag de positieve en belemmerende factoren van 
een leerling en de verschillende niveaus per vakgebied zijn terug te vinden.  Vanuit de CITO toetsen kunnen 
gegevens naar voren komen waardoor het groepsoverzicht moet worden aangepast. Een leerling kan van 
niveau veranderd zijn of er kan een onderwijsbehoefte van de leerling duidelijk zijn geworden. Het 
groepsoverzicht wordt in ieder geval eind februari en eind juni aangepast. Echter ook tussendoor kan het 
groepsoverzicht op basis van methodetoetsen en observaties worden aangepast. 

 

Groepsplan, individueel handelingsplan, OPP 
Naar aanleiding van de resultaten kan het nodig zijn voor de hele groep of een klein groepje een groepsplan 
op te stellen omdat resultaten tegenvallen of leerlingen juist boven verwachting hoog scoren. Indien een 
score op groepsniveau tegenvalt, wordt er een plan gemaakt voor de hele groep, een zogeheten groepsplan. 
Indien een aantal leerlingen dezelfde onderwijsbehoeften hebben naar aanleiding van de toetsresultaten 
wordt er een groepsplan gemaakt voor een select groepje leerlingen.  
 
Indien slechts één leerling naar aanleiding van de toetsresultaten behoefte heeft aan aanpassing van het 
onderwijsaanbod of extra ondersteuning wordt er een individueel handelingsplan gemaakt. 
 
De groepsplannen en individuele handelingsplannen worden in ParnasSys aangemaakt en bijgehouden. 
 
Sommige leerlingen volgen een eigen leerlijn voor één of meerdere vakken. Dit aanbod wordt beschreven in 
een OPP. Naar aanleiding van de Cito-toetsen worden de OPP’s geëvalueerd en indien nodig aangepast.  

Weekplanning  

Elke groep werkt met een weekplanning. In deze weekplanning staan voor de kernvakken (taal, rekenen, 
begrijpend en technisch lezen) de doelen voor die week, en welke leerlingen waar verrijking of verlengde 
instructie moeten ontvangen. In deze weekplanning formuleren de leerkrachten concrete doelen voor 
rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen voor de periodes van vakantie tot vakantie. Naar aanleiding 
van de Cito-toetsen kunnen in de weekplanning ook doelen voor een langere termijn gepland worden.  
 
In bijlage I staan de schematische weergave van de te doorlopen route naar aanleiding van de Cito toetsen 
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Bijlage I – schematische weergave van de te doorlopen route n.a.v.  de CITO-
toetsen 
 

 
 
 
 
Deze documenten zijn te vinden op: 

• Onderwijsplannen: SharePoint-beleid-onderwijsplannen 

• Verbeterplannen: WMK Mijnschoolplan-jaarplan  

• Groepsplannen: ParnasSys (alleen als voor een hele groep een interventie nodig omdat de cruciale leerdoelen van 

voorgaande periode niet behaald zijn door de hele of een groot gedeelte van de groep)   
• Individuele plannen: ParnasSys 

• Ontwikkelperspectief met arrangement (OPP): ParnasSys bij de betreffende leerling de getekende 
versie en het OPP van ParnasSys zelf voor de terugkoppeling naar Bron. 

• Ontwikkelperspectief eigen leerlijn: ParnasSys bij de betreffende leerling de getekende versie 

• Groepsoverzicht: SharePoint-personeel-HGW-jaartal groep  

• Groepsanalyse: SharePoint-personeel-HGW- jaartal-groep 

• Trendanalyse: SharePoint-beleid-trendanalyse 
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Bijlage II - Beleidsstuk ontwikkelingsperspectief 

 
Er zijn twee verschillende ontwikkelingsperspectieven (OPP). De eerste is voor kinderen die een 
arrangement ontvangen. Deze kinderen moeten verplicht een OPP hebben waarin duidelijk wordt aan 
welke doelen wordt gewerkt, op welke manier en of die doelen behaald worden. Dit OPP is gelijk een 
verantwoording voor het arrangement. Voor dit OPP dient er ook een terugkoppeling te zijn met BRON. 
 
Het andere OPP is voor leerlingen die op een of meerder gebieden op een eigen leerlijn werken 
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