
 
 

 

Aan de ouders / verzorgers van de leerlingen van de brugklassen 

 

 

Zundert, 9 oktober 2018 

 

Betreft:  Cito ‘Toets 0 t/m 3’. 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Mencia de Mendoza maakt gebruik van het Cito-volgsysteem ‘Toets 0 t/m 3’. Hierover wil ik 

u in deze brief nader informeren. 

 

De keuze van Mencia (en de andere scholen van de Scholengemeenschap Breda) om dit 

materiaal te gaan gebruiken, heeft alles te maken met de veranderingen die de komende 

jaren van belang zijn in de eindexamens: de vakken Nederlands, Engels en wiskunde gaan 

zwaarder meewegen in de slaag-zakregeling van havo en vwo (voor het vmbo geldt dat 

alleen voor Nederlands), een rekentoets is onderdeel van het examen, het examen voor het 

vak Nederlands wordt aangepast aan de geldende referentiekaders. Gedetailleerde 

informatie over deze wijzigingen vindt u op de website van de school. 

 

Toets 0 t/m 3 is een systeem dat een rol kan spelen in het volgen en begeleiden van de 

leerlingen, omdat het inzicht geeft in het niveau van de leerlingen in de kernvaardigheden:  

 Nederlands leesvaardigheid 

 Rekenen / wiskunde 

 Engels leesvaardigheid 

 Engels woordenschat 

 Taalverzorging 

 Nederlands woordenschat 

 

Deze onderdelen worden in 8 taken getoetst. De resultaten worden door Cito verwerkt, 

waarbij uiteraard de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens in acht 

wordt genomen. De prestaties van de leerlingen worden vergeleken met het landelijk 

gemiddelde van leerlingen van hetzelfde schooltype. De leerlingen van de brugklassen 

maken de taken van ‘toets 0’ op maandag 5, dinsdag 6 en woensdag 7 november. In 

magister zien de leerlingen op dat moment een studieles staan.  

Toets 1 wordt in maart 2019 afgenomen.  

 



Mencia gebruikt de resultaten van de Cito-toetsen om te signaleren op welke gebieden de 

leerlingen eventueel extra begeleiding nodig hebben en om een beeld te krijgen van de 

ontwikkeling van de onderbouwleerlingen in de zogenaamde kernvakkende. Mencia biedt 

extra begeleiding in de Vib-lessen. Van de toetsen ontvangt u een aparte rapportage. 

Mochten wij daartoe aanleiding zien, dan kunnen de resultaten van de Cito-toets onderwerp 

zijn in een mentorgesprek. 

 

Ik meen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

P. Jankowski 

Afdelingsleider klas 1-4 


