
        

 

Beste…………………………., 

 

De afgelopen dagen heb je hard gewerkt aan de CITO-toetsen. Wij zijn heel 
trots op de manier waarop je weer je best hebt gedaan om deze toetsen zo 
goed mogelijk te maken. 

We weten ook dat deze toetsen niet laten zien wat jou zo speciaal of uniek 
maakt. De toets wordt gemaakt door andere mensen, die ons vertellen wat de 
goede antwoorden zijn en hoe we deze moeten omrekenen naar een score. 
Deze mensen kennen jou niet. 

De toetsuitslag vertelt ons niet dat je al meer talen kent, een muziekinstrument 
speelt, dat je goed bent in voetbal of turnen of medailles wint met paardrijden. 
Het vertelt niet dat je vrienden en vriendinnen op je kunnen rekenen of dat 
jouw vrolijkheid helpt om van iedere sombere dag een mooie dag te maken. 
Ook vertelt de uitslag niet dat je reizen hebt gemaakt, veel boeken leest of dat 
je thuis helpt in het huishouden of met het zorgen voor je broertje(s) en 
zusje(s). 

De toetsuitslag laat ook niet zien dat je betrouwbaar bent, lief, aardig, 
zorgzaam en attent en dat je iedere dat weer probeert zo goed mogelijk je best 
te doen.  De toetsuitslag zegt wel iets, maar wij weten dat jij veel meer bent 
dan alleen deze uitslag.  

Dus kijk tevreden naar je resultaten en wees trots op jezelf en onthoud dat er 
veel meer manieren zijn om een slim en goed mens te zijn! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

 

Beste ………………………….., 

 

De afgelopen dagen heb je hard gewerkt aan de CITO-toetsen. Wij zijn heel 
trots op de manier waarop je weer je best hebt gedaan om deze toetsen zo 
goed mogelijk te maken. 

We weten ook dat deze toetsen niet laten zien wat jou zo speciaal of uniek 
maakt. De toets wordt gemaakt door andere mensen, die ons vertellen wat de 
goede antwoorden zijn en hoe we deze moeten omrekenen naar een score. 
Deze mensen kennen jou niet. 

De toetsuitslag vertelt ons niet dat je al meer talen kent, een muziekinstrument 
speelt, dat je goed bent in voetbal of turnen of medailles wint met paardrijden. 
Het vertelt niet dat je vrienden en vriendinnen op je kunnen rekenen of dat 
jouw vrolijkheid helpt om van iedere sombere dag een mooie dag te maken. 
Ook vertelt de uitslag niet dat je reizen hebt gemaakt, veel boeken leest of dat 
je thuis helpt in het huishouden of met het zorgen voor je broertje(s) en 
zusje(s). 

De toetsuitslag laat ook niet zien dat je betrouwbaar bent, lief, aardig, 
zorgzaam en attent en dat je iedere dat weer probeert zo goed mogelijk je best 
te doen.  De toetsuitslag zegt wel iets, maar wij weten dat jij veel meer bent 
dan alleen deze uitslag.  

Dus kijk tevreden naar je resultaten en wees trots op jezelf en onthoud dat er 
veel meer manieren zijn om een slim en goed mens te zijn! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 


