TOETS&ZO
Blij met de toetsuitslag die bij jou past
De laatste twee jaar van de basisschool zijn
belangrijke schooljaren waarop de
leerkracht van uw zoon of dochter zich
baseert als hij/zij het schooladvies bepaalt
en daarmee het schoolniveau waarop uw
zoon of dochter terechtkomt in het
voortgezet onderwijs. Dit schooladvies
wordt deels gebaseerd op resultaten van
bijvoorbeeld de ENTREE-toets (groep 7), de
CITO-eindtoets (groep 8), de NIO-toets of
een van de andere eindtoetsen die
basisscholen als eindtoets kunnen inzetten.
Logisch dat sommige kinderen gespannen
aan zo’n toets beginnen, want er hangt best
wat vanaf. Maar dat is zonde. Want juist
door die spanning presteren sommige
leerlingen onder hun kunnen. Door vooraf
gericht te oefenen is de kans groter dat uw
kind tijdens de toetsafname het beste uit
zichzelf haalt. Zo is de uitslag daadwerkelijk
een goede indicatie voor het schoolniveau
dat uw kind straks zal aankunnen. Want dat
is natuurlijk de bedoeling: de uitslag moet
een betrouwbare weergave zijn van wat uw
kind heeft geleerd in al die jaren dat het op
de basisschool zat en zijn/haar potentie
voor het middelbaar onderwijs goed
inschatten.
TOETS&ZO is erop gericht om het
zelfvertrouwen bij de leerlingen te
vergroten en te zorgen dat deze zo
ontspannen mogelijk de toetsonderdelen
van de eindtoetsen maken. Daarom
besteden we niet alleen aandacht aan de
leerstof en het oefenen met het type
vragen, maar ook aan het wegnemen van

eventuele belemmerende spanningen.
Bij TOETS&ZO werken we individueel met
leerlingen om op deze manier heel gericht
te kunnen oefenen met de onderdelen die
zij lastig vinden en daarnaast het kind alle
aandacht te geven die het nodig heeft om
zijn zelfvertrouwen te vergroten.
Voor wie?
TOETS&ZO is geschikt voor leerlingen van
het basisonderwijs die met meer
vertrouwen aan de CITO-toets of een van de
andere toetsen willen beginnen en daarbij
wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.
Leerlingen uit groep 7 en 8 zijn welkom,
maar ook jongere kinderen die spanning
ervaren rond deze toetsmomenten op
school kunnen ook bij ons terecht.
Wat is het resultaat?
Door bepaalde lastige onderwerpen te
herhalen en door te oefenen met het soort
vraagstelling, zijn de bovengenoemde
toetsen niet iets om tegenop te zien en
zullen leerlingen deze met meer
zelfvertrouwen tegemoet zien.
Wat zijn de kosten?
De kosten voor TOETS&ZO bedragen
€ 49,50 per sessie van 45 minuten. De
kosten zijn inclusief voorbereidende
werkzaamheden van onze juf of meester en
eventuele hulpmaterialen.
Bij aanvang van TOETS&ZO brengen we
eenmalig € 39,50 opstartkosten in rekening.
Er is geen BTW verschuldigd over deze tarieven.

