
Zundert, 5 april 2017 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 

 
Deze week krijgt uw kind van de mentor de uitslagen van de Cito-1 toetsen, die we in maart 
2018 bij uw zoon/dochter hebben afgenomen.  
Rekenen is geen apart vak op Mencia. Om uw kind voor dat onderdeel van het examen toch 
goed te kunnen monitoren zullen bij uw kind ná de brugklas jaarlijks diagnostische rekentoetsen 
worden afgenomen.  
 
Waarom extra aandacht voor deze vakken?  
Het Ministerie van Onderwijs heeft een paar jaar geleden besloten om de zak/slaagregeling van 
het eindexamen voor het voortgezet onderwijs op verschillende punten aan te scherpen. Dit 
betekent onder andere dat op havo en vwo binnen de zogenaamde ‘kernvakken’ Nederlands, 
Engels en wiskunde maximaal één vijf als eindcijfer behaald mag worden. Op mavo, havo als 
vwo is rekenen een verplicht onderdeel van het examen.  
 
Wat gebeurt er met de resultaten van deze Cito-toets?  
De resultaten bieden de vakdocenten en mentoren aanvullende informatie op grond waarvan 
bijvoorbeeld kan worden bepaald of een leerling extra ondersteuning nodig heeft in de vorm van 
VIB (Vak Inhoudelijke Begeleiding) of rekenles. De afdelingsleider en mentor van uw 
zoon/dochter beschikken over een kopie van de uitslag.  
 
Hoe moet u de resultaten interpreteren?  
Binnen de verschillende kolommen ziet u hoe uw kind op verschillende onderdelen (bijvoorbeeld 
werkwoordspelling en Engelse leesvaardigheid) presteert vergeleken met kinderen van 
verschillende niveaus.   
Om de uitslagen goed te kunnen lezen, moet u allereerst op zoek gaan naar de juiste kolom: 
 

 voor vmbo-kader is dat de kolom KB 

 voor mavo is dat de kolom GT 

 voor havo is dat de kolom HAVO 

 voor atheneum is dat de kolom VWO 
 
 
Het resultaat wordt uitgedrukt in percentielscores. Percentiel 65 betekent bijvoorbeeld dat 65% 
van de leerlingen dezelfde of een lagere score heeft behaald dan uw zoon/dochter. Naarmate 
het kruisje in de kolom meer naar rechts staat, zijn de prestaties dus sterker. U vindt overigens 
ook een toelichting op de achterzijde van de rapportage.  
 
Om misverstanden te voorkomen wil ik nog eens nadrukkelijk aangeven, dat de uitslagen van de 
toetsen niet worden meegenomen in de cijfergeving van de vakken wiskunde, Nederlands en 



Engels en derhalve niet direct van invloed zijn op de vraag of uw zoon/dochter al dan niet 
bevorderd kan worden. 
 
In de hoop, u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
P Jankowski 
Afdelingsleider klas 1-4 
 


