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Toetsen op het KBHZ (versie 2010-09-16) 

 _____________________________________________________________________________________  

 
We merken wel eens dat er bij u wat onduidelijkheid is over de toetsen die we gebruiken op de 
verschillende locaties van KBHZ. Daarom hieronder een korte uitleg. 
 
Het leerlingvolgsysteem  
Buiten de methodetoetsen om maken we ook gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem (LOVS). Het 
LOVS bestaat uit allerlei genormeerde testen, toetsen en observatieschema’s gemaakt door het 
CITO. Deze toetsen vormen samen een objectief systeem, waarbij we tevens de prestaties van onze 
kinderen kunnen vergelijken met die van kinderen van dezelfde leeftijd in de rest van Nederland.  
Hierdoor hebben we niet alleen een controlesysteem, maar ook de mogelijkheid om vroegtijdig te 
constateren wanneer er sprake is van haperingen in de ontwikkeling. Niemand mag aan onze 
aandacht ontsnappen! 
Wanneer er bijzonderheden naar voren komen worden ze uiteraard met u besproken.  
 
De Entreetoets 
In groep 7 zijn we deze week gestart met de afname van de entreetoets. 
Ouders worden na de afname van deze toets wel eens een beetje onrustig, omdat ze deze toets 
vergelijken met de CITO eindtoets die in groep 8 afgenomen wordt. Deze vergelijking gaat echter niet 
op!De entreetoets staat niet op zich, maar is een onderdeel van het LOVS. Daarom geven we de 
resultaten ervan niet mee naar huis. 
De toets geeft samen met het LOVS een mooi totaalbeeld waardoor we in groep 8 weten welke 
onderdelen nog specifieke aandacht behoeven. 
Daarnaast zult u merken dat de resultaten van de entreetoets, tezamen met de rapportgegevens en 
het LOVS, gebruikt worden bij het eerste adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs. 
Ook hierbij geldt weer: wanneer er bijzonderheden blijken te zijn worden ze vroegtijdig met u 
besproken. 
Na het adviesgesprek in groep 8 wordt de entreetoets meegegeven. 
Bent u benieuwd hoe de rapportage van de entreetoets werkt, dan kunt u bij ons op de website 
kijken:  

www.kbhz.nl tab: Onderwijs → Kwaliteit van onderwijs → Cito-gegevens. 
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