Aan de ouder(s)/verzorger(s)
van de leerlingen uit leerjaar één

Haarlem, 17 september 2018
Betreft: Unesco-week en CITO-0

Geachte ouders/verzorgers,
Volgende week start onze Unescoweek. Gedurende deze week zullen de leerlingen geen
reguliere lessen hebben en draaien ze een ander rooster. De dagen worden gevuld met Unescoactiviteiten en de CITO-0 zal worden afgenomen.
De Unesco-activiteiten zijn de volgende:
 Unesco introductie: Tijdens deze introductie krijgen de leerlingen een algemene introductie
over Unesco en gaan ze dieper in op het werelderfgoed.
 Veldwerk biologie.
 De film: The Idol, plus opdracht.
 Workshop: Hoe leer ik een Moderne Vreemde Taal (MVT)?
 Klasse(!)dag, waar vooral ingezoomd wordt op digiwijsheid.
 Spijkerbroekenactie.
Daarnaast maken de leerlingen op 25 en 26 september de CITO-0 toets.
Hierbij kijken we naar spelling Nederlands, tekstbegrip en woordenschat Nederlands, tekstbegrip
en woordenschat Engels, en rekenen/wiskunde. De CITO-0 toets is een 0-meting om het
beginniveau van de leerlingen vast te stellen. Aan het eind van het jaar wordt de CITO-1 toets
afgenomen om de vorderingen in kaart te brengen.
De uitslag bepaalt of leerlingen uitgenodigd worden voor remediërende lessen. De grens voor het
aanbieden van extra lessen ligt bij een 20%-score op havoniveau. Deze onderscore is in
overeenstemming met de advisering vanuit CITO zelf. Is er op meerdere onderdelen lager
gescoord, dan gaan de onderdelen bij Nederlands voor.
Uw zoon/dochter krijgt de CITO-0 uitslag ook mee naar huis.
De uitslag van de CITO-0 toets staat los van het eerste rapport dat uw zoon/dochter begin
december zal ontvangen. Een leerling kan bijvoorbeeld goed scoren voor de CITO-0 toets op
Engels, maar toch een onvoldoende op zijn/haar rapport hebben, en andersom.
Het is belangrijk te vermelden dat het bij de afname van CITO toetsen gaat om een
momentopname en bedoeld is als een service naar de leerling, om een ieder een zo goed
mogelijke basis mee te geven.
We kijken uit naar een leuke en leerzame week!
Met vriendelijke groet,
Robbert Dekker
Afdelingsleider eerste leerjaar

