
 

 

 
Toets Protocol Paulus 
 
Voor u ligt het toets protocol van Basisschool Paulus. Hierin kunt u lezen waarom wij toetsen en 
welke  afspraken gelden voor het afnemen van toetsen. Tot slot vindt u de toetskalender, waarop te 
zien is welke toets (methode-onafhankelijk – CITO LVS)  op welk moment wordt afgenomen.  
 
 

1. Toetsing op school en het doel ervan 
 
De basisschool (zo ook de Paulus) gebruikt over het algemeen twee soorten toetsen: 
 

1. Methode gebonden toetsen   > meet vooral beheersing van stof (op korte termijn) 
2. Methode onafhankelijke toetsen > meet vooral vaardigheidsgroei (op langere termijn) 

 
Methode gebonden toetsen zijn een vast onderdeel van de op school gebruikte methoden (voor taal, 
spelling, lezen, rekenen en de zaakvakken). Deze toetsen worden afgenomen nadat een periode of 
blok van een bepaald vak is afgesloten. De duur van zo’n periode varieert van 3 tot 6 weken. Dit is 
afhankelijk van de methode en het vak. 
Methode gebonden toetsen tonen aan of specifiek aangeboden stof aan het eind van de betreffende 
periode voldoende wordt beheerst. Wanneer dit niet het geval is dan volgt een intensivering van de 
aanpak: bijvoorbeeld extra instructie, herhaling en/of oefening. Dit kan zijn voor enkele leerlingen, 
maar ook voor een hele groep. 
De uitkomst van deze toetsen zijn redelijk voorspelbaar. Door observatie en het (laten) nakijken van 
het dagelijks werk krijgt de leerkracht immers al snel en veel inzicht in de wijze waarop leerlingen de 
aangeboden stof verwerken en of dat correct gebeurt. Een aanpassing in de aanpak volgt dan soms al 
voordat toetsing heeft plaats gevonden. 
 
Methode onafhankelijke toetsen (zoals van Cito) worden meestal tweemaal per jaar afgenomen; 
halverwege het schooljaar en aan het einde ervan. Deze toetsen leveren het volgende op: 

 Objectieve(re) informatie over het algemene kennis- en vaardigheidsniveau van leerlingen op 
vaste momenten in het schooljaar; 

 Inzicht in de mate van voortuitgang door de resultaten van toetsen te vergelijken met 
voorgaande uitslagen (= vaardigheidsgroei per leerling en per groep); 

 Resultaten die kunnen worden vergeleken met die van leeftijdsgenoten en andere groepen 
en scholen in het land; 

 Inzicht in het effect van het aangeboden onderwijs door de leerkracht en school zelf. 
 
Samenvatting 
Methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen geven een aanvullend en compleet inzicht in 
de beheersing van lesstof en in de vaardigheidsgroei van leerlingen en groepen. Waar een methode 



gebonden toets vooral aantoont wat een leerling wel of niet beheerst, zegt een methode 
onafhankelijke toets voornamelijk wat een leerling meer of minder beheerst dan leeftijdsgenoten. 
Resultaten geven tegelijkertijd informatie over de kwaliteit van het onderwijs.  Het regelmatig 
afnemen van (verschillende soorten) toetsen is dus belangrijk voor zowel het volgen van de 
ontwikkeling van leerlingen als voor het evalueren van de onderwijskwaliteit van de school. 
Vanzelfsprekend spelen individuele leerlingkenmerken (zoals werkhouding, betrokkenheid, sociaal-
emotionele hoedanigheid, mogelijkheden en beperkingen) ook een rol. Observaties, het dagelijks 
gemaakte werk en gesprekken leveren verder informatie op die het beeld van de leerlingen compleet 
maakt. 
 

2. Uitgangspunten  
 

Uitgangspunt is dat alle toetsen worden afgenomen volgens de handleiding van de toetsen. Dit 
geldt voor de methode als wel voor Cito LVS toetsen. 
Ook de scoring en normering vinden plaats volgens de handleiding. 

 
Afspraken over de toets afname: 

1. Algemeen 

 Leerlingen maken de toets in een rustige omgeving. 

 Van de Cito LVS toetsen nemen we in principe de papieren versie af. 

 De toetsen worden in principe door de groepsleerkracht afgenomen. 
 

2. Hulpmiddelen 

 Het gebruik van hulpmiddelen (rekenmachine, kralenketting, kladblok, rekenrekje, 
spellingspiekschrift etc.) is in principe niet toegestaan tenzij anders wordt aangegeven in 
de handleiding.  

 
3. Toetsen op maat 

 
Het afnemen van een andere toets dan de toets die de groep maakt, gebeurt altijd in overleg met de 
IB’er. 
 
Wanneer we toetsen op maat, hanteren we de handleiding van Cito. Deze zegt o.a. het volgende 
over toetsen op maat: 

 Het functioneringsniveau van leerlingen die niet de juiste versie maken en mede 
daardoor veel lager/hoger scoren dan het FN (functioneringsniveau)  van hun jaargroep, 
kan niet met voldoende nauwkeurigheid worden vastgesteld; 

 Het aanbieden van de juiste versie is daarom van groot belang: laat een leerling dus de 
voor hem/haar meest voor de hand liggende versie maken; 

 Richtlijn daarbij:  
 

o een lagere versie wanneer:  FN 1 jaar (of meer) lager dan jaargroep 
o een hogere versie wanneer:  FN 1 jaar (of meer) hoger dan jaargroep 

 
Doortoetsen (hogere versie) is vooral van belang wanneer niet goed kan worden bepaald hoe deze 
leerling(en) op zijn/haar/hun niveau aan te spreken in de klas d.m.v. verrijking. 
 
Terugtoetsen (lagere versie) is vooral van belang wanneer niet goed kan worden bepaald hoe deze 
leerling(en) op zijn/haar/hun niveau aan te spreken in de klas m.b.t. extra ondersteuning. 
 
Deze toetsen nemen we altijd af in overleg met de IB’ er. 



4. Specifieke groepen leerlingen (bijvoorbeeld dyslecten, NT-2-kinderen, kleuters) 

 Voor specifieke leerlingen worden slechts aanpassingen in wijze van toetsafname 
gedaan, als dit volgens de handleiding van de betreffende toets is toegestaan. 

 Voor de toetsen, die geen snelheidstoetsen zijn, is extra tijd geven altijd mogelijk èn voor 
bepaalde leerlingen zelfs noodzakelijk. De genoemde tijd in de handleiding is slechts 
‘richttijd’. 

 Toetsen kunnen altijd individueel worden afgenomen. Let op: de wijze van toetsafname 
blijft gelijk. 

 Indien het volgens de handleiding is toegestaan wordt bij dyslecten de toets auditief of 
op de computer afgenomen. 

 De mogelijkheid om digitaal een toets af te nemen is er voor een aantal vakgebieden. 
Wanneer een leerling een toets digitaal maakt, gebeurt dit (wederom) altijd vooraf in 
overleg met de IB-er. De reden voor digitale afname moet dus gebaseerd zijn op de in de 
handleiding genoemde voorwaarden en niet om bijvoorbeeld de opbrengsten voor het 
EWS te verhogen! 
 

Op de site van CITO www.cito.nl is steeds de laatste informatie over de toetsen te vinden. Kijk hierin 
voor de toets afname in Januari / Juni. 
 
  

http://www.cito.nl/


 
3. Toets kalender  
 

Toetskalender  (2017-2018)  Paulusschool 
 Gr. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mrt. april mei juni 

CPS 1/2           

Toetsen            

rijmen 1         X  

analysetoets 2  X      X   

synthesetoets 2  X      X   

benoemsnelheid 2         X  

            

Rekenen voor            

Kleuters 2  M2*      E2**   

            

Screening dys.      X      

            

VLL *  3   Hs  Ws  Ls  Es  

            

AVI 

technisch lezen 

 

3-4     X     X 

en bij uitval: 5-7     X     X 

            

DMT *** 

Technisch lezen 

3-8     M      

  3-7          E 

            

Begr.Lezen 4-8     M      

 4-6          E 

            

Spelling: 3-8     M      



 3-7          E 

            

Werkwoord- 8     M      

Spelling 7          E 

            

Rekenen en 3-8     M      

Wiskunde 3-7          E 

            

SCOL 3-8  X      X   

Sociogram 1-8  X      X   

DHH 1 X          

 3    X       

 5          X 

            

Entreetoets 7        CITO   

Eindtoets 8        CITO   

 

M2*  = Groep 2 leerlingen + signaalleerlingen. De midden toetsen worden in     

                                           oktober gedaan zodat er een begin meting is.  

E2**  = Groep 2 leerlingen + jonge leerlingen 

VLL (KIM)* = Veilig Leren Lezen (Herfst-, Winter-, Lente- en Eindsignalering). 

DMT *** =  In groep 3 zo laat mogelijk afnemen  

 

Bij toetsinvoer groep: altijd de 15e van de maand gebruiken (15 januari/februari/juni) 

De data van toetsafname van een extra afgenomen toets: altijd de 14e van de maand gebruiken. 

 


