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Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
In dit begeleidend schrijven een toelichting op onze rapporten.  
 
 
Waarderingen / Poenwaarderingen 

 Groep 1- 2: De ontwikkeling van uw kind wordt samengesteld op basis van observaties en de 
ingevulde observatielijsten. De ontwikkeling van uw kind wordt weergegeven door middel van 
een  -  +  ± 

 Groep 3 – 8:  De waarderingen worden samengesteld op basis van de methode gebonden 
toetsen van de voorafgaande periode. Tot en met schooljaar 2014-2015 waren dit 
gemiddelden van methode gebonden toetsen én de Cito-uitslagen.                                                                                                                            
Wij hanteren de volgende waarderingen: onvoldoende,  matig,  voldoende, ruim voldoende en 
goed.  

 Poenwaarderingen: Poenwaarderingen is een waardering Passend Op het Eigen Niveau van 
uw kind, indien dit niveau afwijkt van het reguliere groepsaanbod. Mocht er een 
Poenwaardering op het rapport van uw kind staan dan ontvangt u altijd een brief met extra 
uitleg.  

 
Looqin 
Looqin is het leerlingvolgsysteem dat wij sinds dit schooljaar gebruiken om welbevinden en 
betrokkenheid van uw kind in beeld te brengen.  
Tijdens het eerste voortgangsgesprek (nov./dec.) zal de nadruk in het gesprek op bovenstaande 
liggen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om van u informatie te ontvangen over uw kind. Het 
‘Oudergespreksformulier” is hierbij een leidraad. 
 
Leerling Volgsysteem (LVS) Cito  

 Bij rapport 1 en 2 ontvangt u vanaf groep 2 naast het rapport ook de Cito-uitslagen van de 
betreffende toetsperiode (Midden of Eind). Deze worden niet meer verwerkt in de 
waarderingen / punten op het rapport.   

 
Verschil methodetoetsen en methode onafhankelijke (Cito) toetsen 

 Methodetoetsen tellen voor de rapporten. Dit zijn toetsen die afgenomen worden aan het 
einde van een blok (bijv. een blok rekenen duurt 3 weken Deze toetsen gaan dus over de 
leerstof die behandeld is in die 3 weken). 

 Methode onafhankelijke Citotoetsen worden 2 maal per jaar afgenomen en gaan over de 
lesstof die de leerling in alle jaren daarvoor aangeboden heeft gekregen. Deze toetsen 
hebben een landelijke norm, waardoor alle leerlingen uit Nederland die deze toets maken met 
elkaar vergeleken kunnen worden. 

 Er kan dus een groot verschil zitten tussen deze twee verschillende toetsen. Bijvoorbeeld, een 

methodetoets rekenen gaat over de beheersing van de lesstof van de afgelopen drie weken. 

De Citotoets meet de beheersing van de rekenstof die het kind op het moment van afname 

beheerst in vergelijking met het gemiddelde van alle kinderen in Nederland.  

 Het kan dus voorkomen dat op het rapport voor een vak een ruim voldoende staat en op het 

Cito overzicht een onvoldoende (D/E) te zien is.  
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Voortgangsgesprekken en rapporten 
 

Voortgangsgesprek 1 
Groep 1 t/m 8 

November /  
december 

Gesprek over uw kind. Bij de 
uitnodiging ontvangt u het   
“Oudergespreksformulier”. 
Looqin; welbevinden en 
betrokkenheid  
Groep 8: Cito-uitslagen B8 

Gesprek voor alle 
ouder(s), verzorger(s) 
van groep 1 t/m 8 

Adviesgesprek VO 
groep 8 

Januari / 
februari 

Groep 8: Schooladvies Adviesgesprek voor 
alle ouder(s), 
verzorger(s) van 
groep 8  

Rapport 1 
Groep 1 t/m 7  

Maart  Rapport 
Cito-uitslagen M (groep 2 t/m 7) 

Gesprek voor alle 
ouder(s), verzorger(s) 
van groep 1 t/m  7 

Rapport 2 
Groep 1 t/m 8 

Juni/juli  Rapport  
Cito-uitslagen E (groep 2 t/m 7) 

Gesprek facultatief; 
op uitnodiging of 
aanvraag   

 
 

 
Rapportmap en rapporthoesje 

 Uw kind ontvangt het rapport in een map. Deze rapportmap gaat de gehele 
basisschoolperiode mee, de rapporten blijven erin zitten.  

 Graag de rapportmap binnen een termijn van 2 weken door uw kind weer in laten leveren bij 
de groepsleerkracht. Bij wisseling schooljaar (indien mogelijk) voor de zomervakantie en 
anders in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Het overzicht van de (LVS)Cito 
mag u houden, het rapport blijft in de map.  

 Bij verlies van de rapportmap kunt u tegen kostprijs (€ 2,50) een nieuwe rapportmap vragen 
bij de groepsleerkracht.  

 
 
Heeft u na het lezen van deze toelichting nog vragen, dan kunt u altijd even binnenlopen bij de 
leerkracht van uw kind of bij de ib-er. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team basisschool de Korenaar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


