
 

Barendrecht, 14 januari 2021

Betreft: Vragen m.b.t. artikel AD omtrent schrappen Cito-toets groep 8 vanwege coronajaar 

Geacht college,

Op 12 januari jl. verscheen een artikel van het AD over Rotterdamse schoolbesturen die vanwege het 
coronajaar de Cito-toets willen schrappen. Vanwege de opgelopen achterstanden vinden de besturen 
dat niet naar de kennis van de kinderen uit groep 8 moet worden gekeken, maar naar wat ze 
kúnnen. Er wordt gevraagd om een niveau-toets in plaats van een Cito-toets. Bij een Cito-toets wordt 
gekeken naar wat de kinderen op dat moment weten. Terwijl juist dáár nu gaten in vallen bij sommige 
kinderen. Er wordt geschreven dat een niveau-toets waardevoller is, omdat die laat zien wat de 
potentie is van een kind. Onderwijsminister Arie Slob heeft aangeraden om vooral ruimhartig te 
adviseren. Dus als er twijfel is tussen twee niveaus altijd voor het hoogste te gaan.

https://www.ad.nl/rotterdam/rotterdamse-scholen-willen-cito-toets-schrappen-vanwege-coronajaar-

doe-recht-aan-de-kinderen~af3f9b17/

Naar aanleiding van dit artikel heeft de fractie van Echt voor Barendrecht de volgende vragen:

1) Kan de wethouder aangeven of de besturen van de Barendrechtse basisscholen ook spelen 

met de gedachte de Cito-toets voor groep 8 dit jaar te schrappen?

2) Zijn de Cito-scores/ schoolprestaties op de basisscholen in Barendrecht achteruit gegaan 

vanwege de Corona-pandemie? Zo ja, hoe wordt hier door de scholen op ingespeeld?

Sommige leerlingen schommelen tussen twee niveaus waardoor een Cito-toets heel bepalend kan zijn.
3) Hoe worden leerlingen er van verzekerd dat zij het juiste schooladvies ontvangen?

We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Dick Heijboer, fractiesecretaris.

Woordvoerder op dit onderwerp is Nicoline Blankenstein- van Heugten

Fractievoorzitter           : lennartvdlinden@echtvoorbarendrecht.nl   /  Tel: 0643910704
Fractiesecretaris          : dickheijboer@echtvoorbarendrecht.nl         / Tel: 0640217356

Postadres                     : Echt voor Barendrecht (EVB), Boeier 135, 2991 KH Barendrecht
Internet                         : www.echtvoorbarendrecht.nl  /  www.facebook.com/echtvoorbarendrecht / 
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