
 
 
 
 

Beste jongens en meisjes, 
 
Voor je ligt je rapport van de Sabina van Egmondschool. Hierin staat hoe je 
het de afgelopen tijd op school hebt gedaan. Er staat in hoe het gaat met 
leren op school, maar  ook  hoe het gaat met jou als persoon.  Heb je plezier 

in school? Kun je samenwerken? Ben je soms 
goed in sport of muziek?   Maar ook:  Wat vind 
je nog moeilijk? Ziet je werk er netjes uit? Wat 
moet je nog leren?  De juffen en meesters 
hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk 
beeld te geven van wie je bent en wat je kunt. 
In iedere groep wordt er daarbij op andere 
dingen gelet. Daarom zijn de rapporten van de 
verschillende groepen steeds een beetje 
anders. 

 
De beoordelingen op het rapport geven we in bolletjes, cijfers 
en letters.  
In de kleutergroepen laten we zien hoe je het doet met 
bolletjes. We denken dat jullie hierdoor beter kunnen zien hoe 
het met je gaat op school. Cijfers en letters hoef je in deze 
groepen nog niet altijd te kennen, dus zijn bolletjes 
makkelijker te begrijpen. 

 
Voor groep 3 t/m 8 hebben we gekozen voor een combinatie van cijfers en letters. De cijfers op het rapport zijn de 
cijfers die je hebt gehaald op de toetsen van de methode in de klas. Letters geven aan of je iets al goed kunt of 
dat je dit nog kunt/moet leren.  
 
De score van je Citotoetsen zijn soms anders dan de cijfers, die je op 
de methodetoetsen hebt gehaald. Dat is helemaal niet erg of raar. De 
Citotoetsen zeggen jou en ons wel iets, maar zeker niet alles! De 
toetsen van de methode vertellen ons namelijk of jij al kan wat de juf of 
meester de laatste tijd in de klas heeft uitgelegd en wat je hebt kunnen 
oefenen. De Citotoetsen vertellen de juf en meester of je iets meer of 
minder kunt in vergelijking met je leeftijdsgenoten (niet alleen in de 
klas, maar door het hele land) en of je meer of minder hulp of uitleg 
van de juf of meester nodig hebt.  
 

De CITO-scores zijn aan het rapport toegevoegd op een apart blad. Je ziet op dit blad niet alleen de scores van 
het laatste toetsmoment, maar van alle CITO toetsmomenten door de jaren heen. Zo kun je je eigen groeilijn 
volgen! 
 

Met vriendelijke groet, 
De juffen en meesters van CBS Sabina van Egmond 
 
Toelichting bij het rapport: 
 
 
Betekenis bolletjes  Betekenis letters/cijfers  Betekenis Cito-scores 
 
○ ○ ○ ○ ● Zeer goed ZG 9-10 I ver boven landelijk gemiddelde 
○ ○ ○ ● ○ Goed G 8 II boven landelijk gemiddelde 
○ ○ ● ○ ○ Voldoende V 6-7 III landelijk gemiddelde 
○ ● ○ ○ ○ Matig M 5 IV onder landelijk gemiddelde 
● ○ ○ ○ ○ Onvoldoende O 4 V ver onder landelijk gemiddelde 


