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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen van de 1e klassen

Krommenie, 26 september 2018

Geachte mevrouw, mijnheer,
Zoals u op de ouderavond hebt vernomen, maken wij tijdens het eerste leerjaar gebruik
van het CITO-volgsysteem. Wij doen dit om tot een goede, afgewogen determinatie
HAVO/ATHENEUM te komen.
Het betreft de vakken Nederlands (leesvaardigheid, grammatica, spelling, taalverzorging
en woordenschat), wiskunde/rekenen en Engels (leesvaardigheid en woordenschat).
Een positieve bijkomstigheid is dat wij hierdoor veel informatie krijgen over onze
leerlingen in de eerste klas. Dit kan ons eventueel behulpzaam zijn bij de begeleiding van
leerlingen.
De toetsen worden afgenomen in de periode van:
 Week 40 en 41: maandag 1 oktober t/m donderdag 11 oktober 2018 en
 Week 20 en 21: woensdag 15 mei t/m dinsdag 28 mei 2019.
De leerlingen krijgen één toets per dag. De toetsen vinden in de ochtend plaats tijdens het
2e of 3e uur. Iedere toets duurt 45 minuten. Uw kind hoeft voor het maken van deze
toetsen niet te leren; wel graag een potlood en een gum meenemen om de toets in te
vullen en voor de toets wiskunde/rekenen mogen de leerlingen gebruik maken van een
geodriehoek.
Voorafgaand en na afloop van de toets gaan de lessen volgens het reguliere lesrooster
gewoon door. Het is dus wel de bedoeling dat uw kind op de dagen van de toetsen de
boeken voor alle vakken bij zich heeft.
Mocht uw kind in verband met afwezigheid een toets hebben gemist, dan wordt de
gemiste toets ingehaald op donderdag 4 oktober en donderdag 11 oktober a.s. om
16.00 uur.
Over de uitslag wordt u later geïnformeerd.
Uw kind krijgt via de ELO bericht over het maken van de toetsen, maar wilt u dit bericht
toch ook even bespreken.

Met vriendelijke groet,
Mevr. A. de Jong
afdelingsleider 1e leerjaar
Postadres: Postbus 342, 1560 AH Krommenie
E-mail: brchv@bertrand.nl
BRC Onderbouw: Erasmusstraat 1, 1561 KD Krommenie
BRC Bovenbouw: Erasmusstraat 28, 1561 KD Krommenie

Website: www.bertrand.nl
075-6404104
075-6210426

