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Toelichting Digitale Rapport Kbs De Spoorzoeker  

DIGITAAL:  

De verwerking van het rapport is digitaal. Alle leerkrachten voeren behaalde resultaten van toetsen 
en observaties  in het ParnasSys registratiesysteem in. Op ieder moment van het jaar is het mogelijk 
om inzicht te geven in het rapport, dit is ook via het ouderportaal beschikbaar. Via de administratie 
kunt u een persoonlijke inlogcode voor het ouderportaal aanvragen. 

RAPPORTAGE PERIODE  

Het schooljaar is verdeeld in twee gelijke tijdvakken.  

Omdat het gemiddelde  per tijdvak wordt weergegeven (en er dus niet gemiddeld wordt over beide 
tijdvakken),  kan het voorkomen  dat uw kind een groot verschil heeft in scores tussen de 
rapporten.  Soms kan het voorkomen dat een onderdeel nog niet is getoetst, dan zal er geen 
beoordeling staan.   

WAARDERING  

Er is onderscheid gemaakt tussen de verschillende groepen in de weergave van de waardering.  

Groep 3  t/m 8: het deel over Sociaal emotionele ontwikkeling en Werkhouding  wordt  weergegeven 
in een woordwaardering.  

Groep 3: Voor alle vakken wordt de waardering  weergegeven met een woord. De waardering van 
de  methodegebonden toetsen is gebaseerd op het gemiddelde van de punten die uw kind op de 
toetsen heeft gehaald.  De observaties vanuit de KIJK – rekenen zijn als aparte bijlage toegevoegd. De 
volgende waarderingen hanteren we: onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed.  

Groep  4 t/m 8: Voor alle vakgebieden wordt de waardering weergegeven met een cijfer tussen 4 en 
10, afgerond op tienden.  Bij de methodegebonden vakken staat  dit cijfer voor het gemiddelde 
van  de behaalde toetsresultaten.  Hierbij hanteren we de methodenorm. Voor  taal, rekenen, 
spelling, Engels en topografie betekent dit als uw kind 80% goed heeft, een zes haalt. Voor de overige 
methodegebonden vakken geldt 60% goed is een 6.  Voor  de niet-methodegebonden vakken  (denk 
aan tekenen/drama) geldt de waardering van de leerkracht.   

In de tekstvakken onder de verschillende vakken en in het slotvak staan aanvullende opmerkingen. 
Ook is hier ruimte voor een persoonlijke noot naar uw kind.   

EENDUIDIGHEID  

Er is bewust gekozen voor een weergave in cijfers die staan voor wat uw kind daadwerkelijk op de 
toetsen gescoord heeft, waarbij een minimum van een 4 aangehouden wordt. Op deze manier krijgt 
u een reëel beeld van de resultaten van uw kind in die periode. Als uw kind bijvoorbeeld een 10 op 
het rapport voor rekeninzicht heeft, betekent dit dat uw kind voor de gemaakte toetsen gemiddeld 
een 10 heeft gehaald voor dit rekenonderdeel. Niets meer en niets minder.  

De uitgangspunten en invoerafspraken zijn vastgelegd in een document zodat het voor alle 
leerkrachten helder is wat onder de verschillende onderdelen wordt verstaan en welke toetsen 
worden gehanteerd bij het tot stand komen van een punt.  
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Hieronder beschrijven we het onderdeel sociaal emotionele ontwikkeling. 

Samenwerking: kan uw kind in groepswerk verschillende taken uitvoeren, helpt hij/zij anderen op de 
manier zoals we hebben afgesproken, stelt uw kind zich actief op bij groepsopdrachten.  

Zelfvertrouwen: uw kind zegt op een respectvolle manier wat het vindt, denkt en voelt; kan op een 
respectvolle manier voor zichzelf opkomen; heeft weinig bevestiging nodig; kan vergeven en 
vergeten; praat over dingen die hem/haar dwars zitten.  

Houdt zich aan regels en afspraken: kent en hanteert uw kind de kanjerregels, is hij/zij aanspreekbaar 
bij overtreding; hoe reageert uw kind in een conflictsituatie.   

Omgang met klasgenoten: uw kind gaat respectvol en vriendschappelijk om met klasgenoten; staat 
open voor anderen; uw kind stoort anderen  minimaal; uw kind kent zijn/haar grenzen; komt voor 
zichzelf op een passende manier op; uw kind hanteert kanjertaal. 

Omgang met de leerkracht: hanteert uw kind bepaalde beleefdheidsnormen; luistert hij/zij naar de 
leerkracht; toont respect; laat zich horen op een passende manier naar volwassenen. 

Omgang met materialen: ruimt uw kind uit zichzelf op; is uw kind hulpvaardig; .   

 

VORMGEVING  

Binnen ParnasSys is het helaas (nog) niet mogelijk om de vormgeving aan onze wensen aan te 
passen. U krijgt per rapportperiode een uitdraai op A-4 formaat. Bij groep 3 is een uitdraai uit de KIJK 
bijgevoegd voor de rekenontwikkeling. Bij iedere map wordt bij het eerste rapport de ik-tekening 
gedaan eventueel aangevuld met ander werk.  Deze bladen zijn verzameld in een persoonlijke 
rapportmap.  

CITO    

Om de groei van uw kind binnen bepaalde vakgebieden te volgen, maken wij naast de methodes ook 
gebruik van CITO. Dit zijn toetsen die landelijk genormeerd zijn.  Een objectieve meetlat dus. Deze 
toetsen worden twee keer per jaar afgenomen. Bij het rapport zal een blad toegevoegd worden met 
niveaugrafieken  waarop u kunt zien hoe uw kind zich heeft ontwikkeld  tijdens zijn/haar 
schoolloopbaan in vergelijking tot de landelijke scores.   

Vaak zien we grote verschillen tussen methodetoetsen (cijfers op rapport) en de citotoetsen. Het 
verschil is dat we met de methodes voor de toets drie of vier weken met de leerstof gericht geoefend 
hebben. De citotoets is een landelijke niet-methodegebonden toets en kan dus gaan over leerstof die 
een half jaar geleden is behandeld of soms nog zelfs niet is behandeld. Ook de vraagstelling van Cito 
is vaak anders dan de leerlingen gewend zijn.    
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Toelichting uitdraai  niveaugrafieken CITO  

Vanaf groep drie wordt er voor de vakken technisch lezen, spelling en rekenen & wiskunde, 
woordenschat tweemaal per jaar een Cito toets afgenomen. Vanaf eind groep 3 komt hier een toets 
voor begrijpend lezen bij en vanaf groep 5 jaarlijks een toets studievaardigheden.  

De resultaten van deze toetsen worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde en weergegeven in 
een score en in een niveauwaarde. Verdeling niveauwaarde is gerelateerd aan de A t/m E verdeling 
van Cito. Daarnaast hanteert Cito de verdeling met Romeinse cijfers waarbij niveau III als gemiddelde 
score mag worden aangemerkt.  

Niveauwaarde Cito 
verdeling 

Scorende leerlingen in 
Nederland 

 Cito verdeling Scorende leerlingen in 
Nederland 

4-5 A 25% (hoogst)  I 20% (hoogst) 

3-4 B 25%  II 20% 

2-3 C 25%  III 20% (gemiddeld) 

1-2 D 15%  IV 20% 

0-1 E 10%  (laagst)  V 20%  (laagst) 

Op het blad niveaugrafieken kunt u de resultaten van uw kind op de Cito toetsen tot dusver zien.  

De zwarte lijn met bolletjes geeft de resultaten van uw zoon of dochter weer.  

Onder de grafiek kunt u aflezen in welk schooljaar de toets is afgenomen en daaronder staat de 
groep en de periode.  (bijvoorbeeld 6-I is de afname begin groep 6, 6-II is midden groep 6 en 6-III is 
eind groep 6).   

Het resultaat in de grafiek ‘Technisch lezen’  is gebaseerd op een combinatie van de cito Drie-
Minuten Toets (DMT), Leestechniek & leestempo,  en de AVI-leestoets.  De DMT is een toets waarbij 
de leerlingen zoveel mogelijk woorden in één minuut lezen. Bij de AVI toets lezen de kinderen een 
stukje tekst binnen een bepaalde tijd.  


