Aan de ouder(s) / verzorger(s) van alle
leerlingen uit het 1e leerjaar

Betreft

Ons kenmerk

Datum

Cito volg- en adviessysteem

Corr/u19.018/bes-wes

15 februari 2019

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Op 13 en 14 maart 2018 wordt bij de leerlingen de Cito Volgtoets 1 afgenomen. De belangrijkste informatie
wordt in deze brief nog eens uiteengezet.
Het Volg- en AdviesSysteem (VAS) is een pakket van toetsen en testen voor leerjaar 1, 2 en 3 van het
voortgezet onderwijs. De volgende drie toetsen zijn daar onderdeel van: de Volgtoets, de Adviestoets en Toets
3 ( 3e leerjaar).
De onderdelen die worden getoetst zijn:
• Nederlands:
- Leesvaardigheid (2 taken)
- Taalverzorging (1 taak)
- Woordenschat (1 taak)
• Engels (2 taken)
• Rekenen (2 taken)
• Wiskunde (2 taken)
Doelstelling van het volg- en adviessysteem voor het Hoofdvaart College:
1. verbetering van het onderwijs (kwaliteitsbewaking)
2. geeft inzicht in welke leerweg leerlingen geplaatst kunnen worden
Het volg- en adviessysteem geeft de school dus extra inzicht m.b.t. het niveau van de leerling. De toets
resultaten kunnen aanleiding zijn voor het opstarten van interne begeleiding. Tevens geeft het de docenten ook
extra informatie zodat ze nog beter de leerlingen in de les kunnen begeleiden.
De resultaten worden meegenomen in de voorlopige leerwegvaststelling in periode 3.
Voor leerlingen met dyslexie bestaat de mogelijkheid om een aangepaste Cito-toets te maken, waarbij via de
computer stukken tekst worden voorgelezen. De leerling dient er zelf voor te zorgen dat deze beschikt over een
goed functionerende laptop en koptelefoon/oortjes.
Het rooster vindt u t.z.t. in Magister. Wij verzoeken u om er op toe te zien dat uw kind op tijd op school
aanwezig is. Leerlingen die te laat zijn kunnen de toets niet maken en worden opgevangen in een apart lokaal.
Op beide dagen zullen er geen lessen plaatsvinden.
Leerlingen krijgen alle benodigdheden voor het maken van de toets uitgereikt. Het is echter van belang dat
onderstaande hulpmiddelen meegenomen worden:
• Rekenmachine
• Liniaal
• Geodriehoek
Daarnaast moeten alle leerlingen een leesboek meenemen voor het geval zij binnen de tijd klaar zijn. Zij
mogen het lokaal pas verlaten aan het eind van de toets tijd, dit om te voorkomen dat leerlingen die nog bezig
zijn hinder zouden ondervinden van vertrekkende leerlingen.
De toets resultaten worden u op de oudercontactavond van periode 3, samen met de andere rapportages,
overhandigd.
Met vriendelijke groet,
Teamleiders Hoofdvaart College

