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Betreft: Cito Vas toets 2 klas 2

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerling,
Via deze weg wil ik u informeren over de nieuw geplande afnamedata van de cito vas toets 2 en de
reden waarom we in dit bijzondere jaar de cito vas 2 afnemen.
Door de beperkende coronamaatregelen hebben de leerlingen niet optimaal les gehad en daardoor
zullen de resultaten van de cito vas 2 toets niet representatief zijn. De resultaten zullen ons wel helpen
om te zien waar de leerlingen op dit moment staan in hun kennisontwikkeling.
Door middel van de afname van de cito vas 2 toets, willen we meer inzicht krijgen om te bepalen
welke maatregelen er nodig zijn om de vertraging die ontstaan is door corona, in de komende jaren in
te kunnen lopen.
In de week van 19 t/m 23 april 2021 zullen alle 2e klas leerlingen de cito vas 2 toets maken. De toets
bestaat uit 6 taken en deze zijn verdeeld over twee dagdelen. In de bijlage vindt u het rooster waarop
u kunt zien wanneer en waar uw zoon of dochter de toetsen gaat maken.
De lesuren duren 45 minuten, echter Cito geeft aan dat er 50 minuten aan een taak gewerkt mag
worden. Daarom hebben we 4 lesuren ingepland zodat er tijd genoeg is om de taken af te maken. Ook
de leerlingen die in aanmerking komen voor extra tijd hebben zo alle ruimte om de taken in alle rust te
maken.
Mocht uw zoon of dochter verhinderd zijn dan is er de mogelijkheid om de gemiste taken in te halen
op vrijdagmorgen. Alle reguliere lessen worden deze week online gegeven. Dus op het dagdeel dat
uw zoon of dochter geen cito toets maakt, wordt hij / zij verwacht in de online lessen.
Als laatste wil ik u vragen om uw zoon of dochter zijn/haar eigen device mee te laten nemen als dat
mogelijk is. Zij krijgen op school de link naar de site en de codes om de taken te maken.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Mevr. Drs. M. Bikker-Kroes
Coördinator VAS-toetsen

Rooster cito vas 2
Dag - tijd

Klas-groep-lokaal

Klas-groep-lokaal

Maandag 19 april
2e t/m 5e uur

2m1 – A – C11
2m1 – B – C12
2m1 – C – C21

2m2 – A – A11
2m2 – B – B01
2m2 – C – B02

Maandag 19 april
6e t/m 9e uur

2h1 – A – C11
2h1 – B – C12
2h1 – C – C21

2h2 – A – A11
2h2 – B – B01
2h2 – C – B02

Dinsdag 20 april
2e t/m 5e uur

2v1 – A – C11
2v1 – B – C12
2v1 – C – C21

2hvt – a – A11
2hvt – b – B01

Dinsdag 20 april
6e t/m 9e uur

2m1 – A – C11
2m1 – B – C12
2m1 – C – C21

2m2 – A – A11
2m2 – B – B01
2m2 – C – B02

Donderdag 22 april 2h1 – A – C11
2e t/m 4e uur
2h1 – B – C12
2h1 – C – C21

2h2 – A – A11
2h2 – B – B01
2h2 – C – B02

Donderdag 22 april 2v1 – A – C11
6e t/m 9e uur
2v1 – B – C12
2v1 – C – C21

2hvt – a – A11
2hvt – b – B01

Vrijdag 23 april
2e t/m 5e uur

A11

Inhaalmoment voor alle
leerlingen die een toets
gemist hebben

