Amsterdam, 18-03-2020

Betreft: Geen Cito-eindtoets voor de leerlingen van groep 8

Beste ouders/verzorgers,
De eindtoets voor groep 8, de voormalige Cito-toets in het laatste
schooljaar van uw kind van de basisschool, wordt dit jaar niet afgenomen.
Dat heeft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zojuist
besloten na twee dagen van overleg met de onderwijssector. Dit geldt dus
ook voor de leerlingen van Crescendo uit de groepen 8.
Wij hebben het definitief basisschooladvies al met u en uw kind
besproken. Met dit advies heeft u uw zoon/dochter inmiddels al
aangemeld op een middelbare school.
In het nieuwe schooljaar zal de middelbare school ‘goed kijken’ of de
kinderen op de juiste plek zitten. Natuurlijk blijven wij als basisschool dit
proces nauwlettend volgen.
Hopend u voldoende ingelicht te hebben.

De directie
Basisschool Crescendo
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18 maart 2020
Subject: No Cito final test for students in group 8
Dear Parents Guardians,
The final test for group 8, the former Cito-test in the last school year of
your child from primary school, will not be taken this year.
Minister Arie Slob for Primary and Secondary Education has just decided
that after two days of consultation with the education sector.
This also applies to the students of Crescendo from the groups 8.
We have already discussed the final primary school advice with you and
your child. With this advice you have already registered your son /
daughter at a secondary school.
In the new school year, secondary school will "take a good look" to see if
the children are in the right place.
As primary school, we will of course continue to monitor this process
closely.
Hoping to have informed you sufficiently.
The direction
Crescendo, primary school
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