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Zenuwachtigvoor de Cito-toets.De basisschoolleer-

1. Hoeheet de meestervongroep g vonDe Esdoornin Elst ?
2 " Wat wil Joycegrqogworden,denk je?
3 . Wst is nog meerbelangrijk,behalvede Cito-toeïs,ols je noar een andere
schoolgaat?
4. Woaromis de Cito-toets ook voor de schoofsteeds belangrijker?
5. Toek op: berucht.
ó . Wot ïoetst de Cito-toets ?
7. Moar u,ot is nog meerbelongrijkom te slagenin het voortgezetonderwijs?
8. Wat betekent:indicaïie?
9. Wooromvind Werner het tuelleuk,het rekenenbij de Cito-toets?
10.Door wie is dit krantensrtikelgeschreven?
11.wat is het ontwoordop de 'opgaveuit de cito-toets' ?

