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GROEPSACTIVITEITEN 

Verschil tussen de methodetoetsen en de Citotoetsen?  
Wat meten de LVS –toetsen van Cito? 
 
De aankomende weken zullen op IKC De Toorts weer de LVS CITO toetsen afgenomen worden.  
Cito ontwikkelt LVS-toetsen voor schoolse vaardigheden: begrijpend en technisch lezen, rekenen-wiskunde, 
spelling en studievaardigheden. Deze LVS-toetsen geven een indicatie van de vaardigheidsontwikkeling van 
leerlingen en daarmee ook een beeld van het toekomstig schoolsucces van de leerlingen. De LVS-toetsen 
zijn beschikbaar voor groep 2 tot en met 8 van het basisonderwijs en worden meestal twee keer per jaar 
afgenomen: de M-toets in januari/februari en de E-toets in juni. De uitkomsten geven een beeld van het 
niveau van leerlingen. Doordat de toetsen zijn genormeerd kan een school het niveau van een individuele 
leerling, en van de groep, vergelijken met het gemiddelde niveau van de normgroep, veelal leerlingen die in 
hetzelfde jaar zitten. De toetsen van één leergebied zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor de prestaties en de 
groei van een leerling, groep of zelfs een hele school over langere tijd gevolgd kan worden. 
 
De LVS-toetsen zijn in eerste instantie bedoeld als signaleringsinstrument: welke leergebieden en welke 
leerlingen vragen om extra aandacht? Sommige toetsen hebben ook diagnostische mogelijkheden om 
bijvoorbeeld vast te stellen of er specifieke onderdelen van een leergebied zijn waarop een leerling uitvalt.  

 
Wat meten methodegebonden toetsen?  
Methodegebonden toetsen zijn toetsen die een uitgeverij bij haar methode levert. Deze toetsen controleren 
na ieder onderdeel (hoofdstuk, blok, thema) in welke mate de leerling de aangeboden kennis en 
vaardigheden uit de methode beheerst. Methodegebonden toetsen helpen de leerkracht om te bepalen of de 
leerling op schema ligt en welke extra uitdaging of ondersteuning nodig is. Methodegebonden toetsen 
ondersteunen de leerkracht het hele jaar door om het onderwijsaanbod te evalueren, en om dit aanbod op 
maat bij te sturen als dat nodig is. Daarnaast weet de leerling dankzij de toets waarin hij zich kan of moet 
verbeteren. 
 
Wat is het verschil tussen een LVS-toets en een methodegebonden toets?  
Er zijn drie belangrijke verschillen tussen een LVS-toets en een methodetoets:  
 

1. De LVS-toetsen meten een vaardigheid als geheel, een methodetoets meet (onderdelen van) 
vaardigheden die net aan bod zijn geweest. Methodegebonden toetsen zijn veelal 
beheersingstoetsen. Dat wil zeggen dat de meeste leerlingen de toets vrijwel foutloos moeten 
kunnen maken. LVS-toetsen zijn vaardigheidstoetsen. Een LVS-toets bevat opgaven van 
uiteenlopende moeilijkheidsgraad. Dat zijn niet alleen opgaven passend bij de groep waarin de 
leerlingen zitten maar ook opgaven die beduidend moeilijker of makkelijker zijn. Zo komen 
verschillen tussen leerlingen naar voren en wordt ook duidelijk welke leerlingen wat extra’s 
aankunnen.  

2. LVS-toetsen zijn landelijk genormeerd, een methode-toets heeft doorgaans geen landelijke 
vergelijkingsnorm. Bij een methodetoets formuleren de makers vaak zelf richtlijnen, bijvoorbeeld dat 
de beheersing voldoende is als acht van de tien vragen goed zijn gemaakt. De LVS-toetsen van Cito 
worden voor de uitgave bij een grote representatieve groep leerlingen afgenomen om zo de 
landelijke verdeling van de scores vast te stellen. Bij de LVS-toetsen is geen sprake van ‘voldoende’ 
of ‘onvoldoende’. De leerkracht kan de toets uitslagen gebruiken om vast te stellen hoe een leerling 
scoort ten opzichte van leeftijdgenoten.  

3. De methodetoets helpt de leerkracht en de leerling om in te schatten welke aangeboden kennis en 
vaardigheid wel of niet beheerst wordt. De methodetoets toetst alle onderdelen van het 
onderwijsprogramma en diagnosticeert welke extra ondersteuning of uitdaging wenselijk is. 
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KDV/Peuteropvang en BSO 

Nieuws vanuit de peutergroep. 
De peuters zijn druk met het thema: Dit ben ik!   
We zijn begonnen met het maken van een woordspin, wat weten de kinderen allemaal al over het thema? 
Het mooiste antwoord was toch wel “jezelf zijn”. 
En dat klopt iedereen mag zichzelf zijn en ontwikkelen op zijn eigen manier!  
Ook hebben we de kinderen gemeten van groot naar klein. Maar ben je als je de grootste bent ook de 
oudste? Dat was een moeilijke vraag. Dus daarna alle kinderen op een rij gezet van oud naar jong. Dat was 
maar raar! De grootste was helemaal niet de oudste!  
We zingen liedjes die te maken hebben met het thema zoals: hoofd, schouders, knie en teen. Dit zijn mijn 
wangetjes en met de vingers. Deze liedjes zullen vast thuis een keer voorbij komen.  
Wat de peuters op dit moment ook leuk vinden is het spelletje stoelendans! De peuters die het spelletje nog 
niet kenden hadden het al snel door, zodra de muziek stopt snel gaan zitten! 
We hebben heel veel fanatiekelingen in de klas! 
Op donderdag 30 mei zijn we gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag. Vrijdag 31 mei zijn we gesloten voor de 
kinderen met peuterspeelzaal uren. Dit komt omdat het een vrije schooldag is, en geen studiedag. 
Groetjes Sandra en Ingeborg 
 
Nieuws vanuit de BSO. 
Op 6-13-20 en 27 juni  kunnen de kinderen meedoen met “leven als een prof”. Hoe leeft een topsporter? En 
wat moet je allemaal doen? Ook gaan de kinderen dan naar een heus stadion! De kinderen zullen rond 

16.45u weer terug zijn op locatie. Je kunt je opgeven via: j.herbes@zonnekinderen.nl 

 
Op 11-18 en 25 juni kunnen de kinderen meedoen met “expeditie zonnekinderen”. Ze gaan leren om vuur te 
maken, vlot bouwen en varen en struinen door de natuur. Graag opgeven bij Lieve en Brian. Voor deze 
activiteit is het belangrijk dat de kinderen laarzen en oude kleding meenemen/aandoen. 
 
Denken  jullie eraan om de zomervakantie door  te geven! Wij hebben op dit moment nog geen planning van 
de activiteiten, zodra we die hebben zullen we dit bekend maken via social schools. 
Groetjes Lieve en Brian 

mailto:j.herbes@zonnekinderen.nl
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OUDERS 

Juf Sanne en Per een dochter 
Al een tijdje hebben we er weer een wereldburger bij, maar nog niet met alle 
ouder(s), verzorger(s) gedeeld. 
Juf Sanne en haar vriend hebben een dochter gekregen.  
We wensen ze veel geluk, liefde en gezondheid met elkaar. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Sportdag 2019 
Het is alweer een hele tijd geleden, maar de groepen 1, 2, 3 en 4 hebben heerlijk op school gesport tijdens 
de koningsspelen. De groepen 5 t/m 8 hebben op het DVC terrein een sportieve en leuke ochtend gehad. 
Iedereen was lekker actief!  
Zonder uw hulp was dit allemaal niet mogelijk. Naast het begeleiden van de verschillende groepen en het 
begeleiden van de spellen, werden er tussendoor door de oudervereniging gezorgd voor wat warms te 
drinken voor de hulpouders en voor ranja en wat lekkers voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4. Super! 
Alle ouders die hebben geholpen, nogmaals hartelijk dank! 

 
Donderdag 20 juni 2

e
 Rapport   

De rapporten komen er weer aan. Op donderdag 20 juni krijgen alle kinderen hun rapport. Behalve de 
groep 1 kinderen die na de kerstvakantie begonnen zijn, die ontvangen geen rapport. 
Gedurende het schooljaar hebben leerkrachten verschillende gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) om te 
bespreken hoe het met hun kind gaat. Wij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden door te 
vertellen wat we zien en ervaren op school. Als u zelf vragen heeft, dan kunt u altijd een afspraak maken 
voor een gesprek. Indien uw kind meer tijd nodig heeft in een bepaalde groep, dus misschien een groep over 
moet doen, dan is de leerkracht al met u in gesprek met het doel te kijken wat het beste is voor uw zoon of 
dochter. Dit is geen nieuws dat bij het laatste rapport bekend gemaakt wordt. Twijfelt u, bespreek dit dan met 
de leerkracht(en).  
We hebben nog niet alle rapporten terug. Wilt u thuis even kijken of het rapport van uw kind(eren) al 
weer op school ligt? 
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AGENDA 

 
 
 
Mede namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Folkers, unitleider 
Maarten Buiting, directeur 
 
 
 

 

Do 
en 
vrij 

30-05 
en  
31-05 

: Hemelvaartsdag en vrijdag erna, alle kinderen vrij 

Ma 
t/m 
do 

03-06 
t/m  
06-06 

: Avond4daagse 

Vrij 07-06 : Groepen 1-2 vrij 
Ma 10-06 : Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij 
Ma 24-06 : Studiedag, alle kinderen vrij 
Ma 01-07 : Musical groep 8 
Do 04-07 : Doordraaimiddag 13.00u-14.00u, kennismaken met de leerkracht(en) 

van volgend jaar, ook de nieuwe kinderen worden uitgenodigd.  
Vrij 05-07 :  Tot 12.00 uur naar school, start zomervakantie 
Ma 
t/m 
vrij 

08-07 
t/m  
16-08 

: Zomervakantie 

Ma 
 

19-08 : Weer naar school 


