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Onderwerp: uitleg cito grafiek 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

In deze brief leggen wij u uit wat u kunt zien aan de resultaten van uw kind. U kunt deze instructie 

ook in deze video bekijken. 

 

De kinderen vanaf groep 3 maken twee keer per schooljaar Cito toetsen. De M toetsen zijn de 

toetsen in het midden van het schooljaar, de E toetsen zijn de toetsen aan het einde van het 

schooljaar. De toets M3 is dus de toets van midden groep 3. 

 

 

 

 

De toetsen die we afnemen zijn: 

 Rekenen 

 Spelling 

 Begrijpend lezen vanaf eind groep 3 

 Technisch lezen 

Technisch lezen bestaat uit 2 toetsen: AVI en DMT. De AVI 

toets is een verhaaltje dat elke keer moeilijker wordt. De DMT 

is een toets met woordrijtjes die uw kind zo snel mogelijk leest. 

 

 

De score van Cito is een letter, van A tot en met E. In het 

schema hiernaast ziet u wat elke letter betekent.  

 

Op de volgende bladzijde ziet u een voorbeeld van een 

grafiek voor het vak spelling. We leggen u uit wat u kunt zien 

aan deze grafiek. 
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De zwarte lijn in deze grafiek is de lijn van de scores van een voorbeeld-leerling. U ziet 

bovenaan staan om welk vak het gaat: spelling. Elk zwart bolletje op de lijn is een 

toetsscore. Onderaan ziet u welk moment die toets is afgenomen, het eerste bolletje is de 

M3 toets. U ziet staan: 3-II, dat is dan de midden toets van groep 3. De toets ernaast is de 

E3, die staat er als 3-III. Dat is de toets van eind groep 3.  

Alles tussen de oranje en gele lijn is een score E. Alles onder de oranje lijn is een D score. 

Alles tussen de gele en groene lijn is een C score. Alles tussen de groene en blauwe lijn is 

een B score. Alles boven de blauwe lijn is een A score.  

In de tabel die naast de grafiek 

staat, ziet u precies dezelfde 

informatie. Het is uitgebreider 

opgeschreven. U ziet de datum 

waarop de toets is gemaakt, 

welke toets er is gemaakt en 

welke letter uw kind heeft 

gehaald met het kleurtje erbij. 

 

Daarnaast staat er ook een kolom met ‘FN’, dit is een afkorting van functioneringsniveau. 

Daaraan kunt u zien met welke gemiddelde leerling de score van uw kind te vergelijken is. 

Heeft u nog vragen? Stel ze aan de leerkracht van uw kind. 

Met vriendelijke groet,  

het team van de Notenkraker 
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