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Ouderportaal ParnasSys – toetsen 
Groep 3 t/m 8 
 
Op onze school vinden we openheid naar ouders belangrijk. We hebben er daarom voor gekozen de 
toetsgegevens van uw kind open te stellen in het ouderportaal van ParnasSys.  
 
Om in te loggen in het Ouderportaal, gebruikt u onderstaande link: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal  
Mocht u bij het inloggen tegen problemen aanlopen, of heeft u nog geen account, dan kunt u een mail sturen 
naar administratie@debinnendijk.nl  
 
Op alle scholen wordt regelmatig getoetst. Op school maken we gebruik van twee soorten toetsen om de 
leervorderingen van onze leerlingen in beeld te brengen en ons onderwijs te evalueren. 
In het scherm ‘toetsen’ ziet u deze twee soorten toetsen staan: 

1. Landelijke toetsen 
2. Methodetoetsen 

 
 

1. Landelijke toetsen 
Hier vindt u de toetsgegevens van het LOVS (Leerling- en OnderwijsVolg Systeem) van Cito. 
Deze toetsen worden op vaste momenten afgenomen. In januari de M-toets (Midden) en 
in juni de E-toets (Eind). Deze toetsgegevens vindt u ook altijd op het rapport van uw kind.  
 
Deze toetsen maakt uw kind in principe zonder hulp. Bijna alle kinderen in de groep maken 
dezelfde toets. De toetsen staan los van onze lesmethodes en zijn landelijk genormeerd. Ze 
gaan na hoe goed uw kind de leerstof van het afgelopen halve schooljaar beheerst en hoe 
goed hij/zij het geleerde kan toepassen. 
 
De scores van de Cito-LOVS-toetsen worden in het ouderportaal weergegeven met de 
letters I t/m V. In de afbeelding naast deze tekst kunt u aflezen wat deze letters betekenen. 
Cito zet de score van een kind af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Als een 
kind een III heeft gehaald, dan behoort het op deze toets tot het landelijk gemiddelde en 
heeft 20% van alle kinderen (landelijk)  een soortgelijke score behaald.  
 
Bij het rapport (februari en juni) ontvangt u van ons een uitdraai met grafieken waarin de 
scores nauwkeurig worden weergegeven en u de ontwikkeling door middel van de 
ontwikkellijn goed kunt volgen.  
 
Wij zijn wettelijk verplicht om vanaf groep 3 de ontwikkeling van de kinderen te volgen met een goedgekeurd 
leerlingvolgsysteem. De inspectie houdt hier toezicht op.  
 
 

2. Methodetoetsen 
Methodetoetsen zijn toetsen die horen bij een lesmethode, bijvoorbeeld onze rekenmethode ‘De wereld in 
getallen’ of onze taal/spellingmethode ‘Staal’. Deze toetsen zijn bedoeld voor de leerkracht, om te zien welke 
leerstof de groep als geheel, en de kinderen afzonderlijk, goed hebben verwerkt, of minder goed. De daarbij 
gehanteerde ‘cijfers’ geven een mate van beheersing aan. Deze toetsen gebruikt de leerkracht om zijn lesaanbod 
op af te stemmen. De cijfers die hier te zien zijn, zijn eigenlijk dus niet te vergelijken met een rapportcijfer. 
Kinderen kunnen op hun rapport ook geen cijfer lager dan een 4 krijgen.  
 
Wij vragen u om bij het lezen van de scores van de methodetoetsen niet direct te schrikken of direct bij de 
leerkracht aan de bel te trekken. Vertrouw op het professioneel inzicht van de leerkracht om uw kind dat te 
bieden wat het nodig heeft. Wees ook nooit boos op uw kind vanwege een lage score.  
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