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•  Uw kind maakt straks de 
Entreetoets.

• Wat houdt de Entreetoets in?
•  In deze folder leest u er meer 

over.



Entreetoets
Binnenkort doet uw zoon of dochter op school mee aan de 
Entreetoets. De resultaten van deze toets laten zien hoe uw kind 
ervoor staat op het gebied van Taal, Rekenen en, als de school 
daarvoor kiest, Wereldoriëntatie of Studievaardigheden. In één 
oogopslag ziet u waar uw kind goed in is en waar extra oefening 
nodig is. Bovendien zijn de resultaten van de toets een goed 
uitgangspunt voor uw oudergesprek op school.

Opzet
De Entreetoetsen zijn onderdeel van het Cito Volgsysteem primair en speciaal 
onderwijs. Er is een Entreetoets voor groep 6 en voor groep 7. De Entreetoets 
bestaat uit taken voor Taal en Rekenen. Daarnaast bevat de toets voor groep 6 
het onderdeel Studievaardigheden en voor groep 7 het onderdeel Wereld
oriëntatie. 
De Entreetoetsen bestaan uit verschillende delen. Welke delen gemaakt 
worden, kiest de school. Om de leerlingen alvast te laten wennen aan het soort 
opgaven en de manier waarop ze het antwoordblad moeten invullen, zijn er 
kennismakingsboekjes beschikbaar. Een paar dagen voordat de ‘echte’ toets 
begint, kan de school de leerlingen opgaven uit deze boekjes laten maken.
De Entreetoets bevat alleen meerkeuzevragen. Die vragen gaan over leerstof 
die de leerlingen hebben gehad in het basisonderwijs. In deze folder zijn een 
aantal voorbeeldopgaven opgenomen, om een indruk te geven van het soort 
opgaven dat voorkomt in de Entreetoets. 

Het afnemen van de toets
De Entreetoets is een papieren toets en wordt klassikaal afgenomen.  
Het afnemen kost meestal drie tot acht dagdelen, maar scholen mogen er ook 
wat langer over doen. Als uw kind op één van de toetsdagen ziek is, dan kan hij 
of zij dit op een later moment inhalen. 
Tijdens de afname hebben de leerlingen het opgavenboekje en een antwoord
blad op hun tafeltje liggen. De leerkracht legt vooraf uit hoe ze het antwoord
blad moeten invullen. De leerlingen strepen op het antwoordblad steeds het 
antwoord aan dat zij het beste vinden. Als alle taken zijn gemaakt, stuurt de 
school de antwoordbladen naar Cito. Cito kijkt de antwoorden na en maakt de 
rapportage. Dit duurt ongeveer drie weken. Vervolgens stuurt Cito de 
rapportage naar de school. Voor elke leerling ontvangt de school in tweevoud 
het Leerlingprofiel op papier: één voor u en één voor de school. 



Aangepaste versies
Er zijn aangepaste versies van de opgavenboekjes van de Entreetoets 
beschikbaar. Deze bevatten precies dezelfde taken en opgaven als de gewone 
opgavenboekjes. De volgende aangepaste versies zijn verkrijgbaar: 
•   een gesproken versie voor kinderen met ernstige leesproblemen en dyslexie;
•    een tekstnaarspraakversie, geschikt voor kinderen die gewend zijn met 

dyslexiesoftware te werken;
•   een vergrote versie voor slechtziende leerlingen;
•   een zwartwit versie voor kleurenblinde leerlingen;
•   een brailleversie voor blinde leerlingen.

Wat ziet u op het 
Leerlingprofiel?
Op het Leerlingprofiel ziet u in één 
oogopslag hoe uw kind er op de 
gemaakte onderdelen voor staat.  
De illustratie hiernaast is een 
voorbeeld van een Leerlingprofiel in 
groep 7. Op de achterkant van het 
Leerlingprofiel dat u voor uw zoon of 
dochter ontvangt, staat een uitleg 
over hoe u het rapport kunt lezen.

Het hiernaast afgebeelde
Leerlingprofiel kan afwijken
van de werkelijkheid.

Het rapport Vooruitblik
Het rapport Vooruitblik is geen school
advies. In het rapport Vooruitblik van 
de Entreetoets kan de leerkracht zien 
welk brugklastype het best bij uw kind past op basis van de score op de 
Entreetoets groep 7. Het rapport Vooruitblik is bedoeld voor de leerkracht. 
Het kan een hulpmiddel zijn bij het geven van een schooladvies. Het advies van 
de leerkracht blijft het belangrijkst. De leerkracht kent de leerling immers het 
best. 

Wilt u meer informatie?
De informatiefolder voor ouders over de Entreetoets is geschreven door Cito. 
Deze folder is bedoeld voor ouders met kinderen in het basisonderwijs en 
speciaal (basis)onderwijs. U heeft de informatiefolder via uw school gekregen 
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aantal 
opgaven

aantal 
goed

referentie
niveau

percen-
tiel V IV III II I

 

Totaal basis 180 89 28  *

Rekenen 140 58 <1F 16  *
• Getallen 50 25 37  *
• Meten en Meetkunde 35 12 10  *
• Verbanden 25   7 12  *
• Verhoudingen 30 14 22  *

Lezen 80 51 1F 44  *
• Begrijpend lezen 40 29 50  *
• Opzoeken 20 8 37  *
• Samenvatten 20 14 41  *

Taalverzorging 90 40 <1F 30  *
• Grammatica 20   9 33  *
• Interpunctie 20   8 24  *
• Spelling niet-werkwoorden 25 11 25  *
• Spelling werkwoorden 25 12 30  *

Luisteren 30 24 51  *
Schrijven 30 22 33  *
Woordenschat 40 28 42  *
Luisteren

Wereldoriëntatie 60 36 31  *
• Aardrijkskunde 20 14 42  *
• Geschiedenis 20   9 26  *
• Natuur en techniek 20 13 30  *
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Voorbeeldopgave Rekenen

Inge legt tapijttegels in haar kamer.

Hoeveel procent van de tegels is donkergrijs?

A  8% C 662
3%

B  40% D 80%

Voorbeeldopgave Taalverzorging
In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed 

gespeld?

A   Op de oceaan zagen we de zon achter de horiezon 

verdwijnen.

B   Op de oseaan zagen we de zon achter de horiezon 

verdwijnen.

C   Op de oceaan zagen we de zon achter de horizon 

verdwijnen.

D   Op de oseaan zagen we de zon achter de horizon 

verdwijnen.

zodat u een duidelijker beeld krijgt van wat de 
Entreetoets inhoudt. Mocht u naar aanleiding 
van deze folder vragen hebben, dan kunt u 
deze stellen aan de leerkracht van uw kind. 
Deze zal – indien nodig – contact opnemen 
met Cito.


