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Entreetoets
Voor groep 5, 6 en 7

• U
 w kind maakt straks de
Entreetoets.
• Wat houdt de Entreetoets in?
• In deze folder leest u er meer
over.

Entreetoets
Binnenkort doet uw zoon of dochter op school mee aan de
Entreetoets. De resultaten van deze toets laten zien hoe uw kind
ervoor staat op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en
Studievaardigheden. In één oogopslag ziet u waar uw kind goed in is
en waar extra oefening nodig is. Bovendien zijn de resultaten van de
toets een goed uitgangspunt voor uw oudergesprek op school.

Opzet

De Entreetoets vormt samen met de Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) en de
LVS-toetsen een leerling- en onderwijsvolgsysteem. Er is een Entreetoets voor
groep 5, 6 en 7. De Entreetoets bestaat uit taken voor Taal, Rekenen-Wiskunde
en Studievaardigheden. De opgaven in de toets zijn meerkeuzevragen. Die gaan
over leerstof die de leerlingen hebben gehad. Naast de reguliere taken die altijd
afgenomen moeten worden, zijn er optionele taken. Deze taken gaan allemaal
over Taal en bevatten opgaven over Begrijpend luisteren, Leestempo,
Grammatica en Leestekens. Of deze optionele taken gemaakt worden, is een
keuze van de school. Om de leerlingen alvast te laten wennen aan het soort
opgaven en de manier waarop ze het antwoordblad moeten invullen, zijn er een
aantal kennismakingstaken. Een paar dagen voordat de ‘echte’ toets begint,
kan de school deze kennismakingstaken afnemen.
De Entreetoets is een papieren toets en wordt klassikaal afgenomen.
Het afnemen kost meestal vier tot zes dagdelen, maar scholen mogen er ook
wat langer over doen. Als uw kind op één van de toetsdagen ziek is, dan kan hij
of zij de opgaven op een ander moment inhalen.
In deze folder zijn een aantal voorbeeldopgaven opgenomen, om een indruk te
geven van het soort opgaven dat voorkomt in de Entreetoets.

Aangepaste versies

Er zijn aangepaste versies van de opgavenboekjes van de Entreetoets
beschikbaar. Deze bevatten exact dezelfde taken en opgaven als het gewone
opgavenboekje. De volgende aangepaste versies zijn verkrijgbaar:
• een gesproken versie op audio-cd of op daisy-cd bij groep 6 en 7 voor
dyslectische kinderen;
• een Kurzweilversie voor groep 6 en 7, geschikt voor kinderen die gewend zijn
om met de dyslexiesoftware Kurzweil te werken;
• een vergrote versie voor slechtziende leerlingen;
• een zwart-wit versie voor kleurenblinde leerlingen;
• een brailleversie voor blinde leerlingen.

Gang van zaken

Wat ziet u op een
Leerlingprofiel?

Op het Leerlingprofiel ziet u in
één oogopslag hoe uw kind er
bij Taal, Rekenen-Wiskunde
en Studievaardigheden voor
staat. Ook krijgt u de scores
op de verschillende onderdelen
van deze drie gebieden te
zien. Bijvoorbeeld de score op
Spelling, een onderdeel van
Taal.
De illustratie hiernaast is een
voorbeeld van een Leerling
profiel. Op de achterkant van
het Leerlingprofiel dat u voor
uw zoon/dochter ontvangt,
staat een uitleg over hoe u het
rapport kunt lezen.
Het hiernaast afgebeelde
Leerlingprofiel kan afwijken
van de werkelijkheid.

Leerlingprofiel

Tijdens de afname hebben de leerlingen het opgavenboekje en een antwoord
blad op hun tafeltje liggen. De leerkracht geeft de kinderen vooraf instructies
voor het invullen van het antwoordblad. De leerlingen strepen op het
antwoordblad steeds het antwoord aan dat zij het beste vinden. Als alle taken
zijn afgenomen, stuurt de school de antwoordbladen naar Cito. Cito kijkt de
antwoorden na en maakt een rapportage. Dit duurt ongeveer drie weken.
Vervolgens stuurt Cito de rapportage terug naar de school. Voor elke leerling
ontvangt de school in tweevoud een Leerlingprofiel op papier: één voor u en
één voor de school.
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Entreetoets groep 6

Aantal
opgaven

Totaal Entreetoets

Taal
Rekenen-Wiskunde
Studievaardigheden
Taal

• Schrijven
• Grammatica
• Spelling
- Niet-werkwoorden
- Werkwoorden
• Leestekens
• Begrijpend luisteren
• Begrijpend lezen
• Leestempo
• Woordenschat
Rekenen-Wiskunde

• Getallen en bewerkingen
• Verhoudingen, breuken en procenten
• Meten, meetkunde, tijd en geld
- Meten en meetkunde
- Tijd en geld
Studievaardigheden
•
•
•
•

Studieteksten
Informatiebronnen
Kaartlezen
Schema’s, tabellen en grafieken

Aantal
goed

Percentiel

420 300
220 141
120 103
80
56

58
41
84
70

220 141
50
26
30
26
60
34
60
34

41
39
50
29
29

50

38

70

60

43

51

120 103
56
47
14
14
50
42
26
22
24
20

84
78
99
79
82
72

80
20
20
20
20

56
16
10
18
12

70
72
50
86
59
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Wilt u meer informatie?

De informatiefolder voor ouders over de
Entreetoets is geschreven door Cito.
Deze folder is bedoeld voor ouders met
kinderen in het basisonderwijs en
speciaal (basis)onderwijs. U heeft de
informatiefolder via uw school gekregen
zodat u een duidelijker beeld krijgt van
wat de Entreetoets inhoudt. Mocht u
naar aanleiding van deze folder vragen
hebben, dan kunt u deze stellen aan de
leerkracht van uw kind. Deze zal – indien
nodig – contact opnemen met Cito.

Voorbeeldopgave Rekenen-Wiskunde
Cito
Amsterdamseweg 13
Postbus 1034
6801 MG Arnhem
T (026) 352 11 11
F (026) 352 13 56
www.cito.nl
Sem geeft een kwart van zijn chocoladereep weg.
Hoeveel stukjes geeft Sem weg?
A		
1

C

4

B		 3

D

6

E

9

Klantenservice
T (026) 352 11 11
F (026) 352 11 35
klantenservice@cito.nl

Voorbeeldopgave Spelling
In welke zin is het dikgedrukte woord fout gespeld?
A		Een gewone verkoudheid gaat meestal vanzelf over.
B		 Mandareinen kun je bijna het hele jaar door kopen.
C		 Steeds minder mensen betalen met contant geld.
D		 We gaan morgen met de klas naar de bibliotheek.
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