Speciale trainingscentra voor kinderen
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~Den Haag siddert voor de Cito-toets
I

HAAG - "Ik bell wet een
bee* zenuwachtig. Ik wit heel
graag goed scoren." Victoria van
twaalf buigt zich weer over haar
taalles. Nog een paar dagen en
clan breel(t bet moment van de
waarheid aan. 1,2 en 3 Februari
komt de Cito-toets eraan.
Veel ouders zitten in spanning.
Hoe zal bun kind de Cito-toets
maken? Wordt bet schooladvies
Gymnasium of VWO? Gaat
'I zoonlief naar de HAVO of bet
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vinden gretig aftrek en sinds
een paar jaar is er oak een CitoI

trainingin Den Haag.AIvijfjaar
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ilang geeft Ofkje Teekens deze
'training om basisschoolkinderen
uit groep acht zo goed mogelijk
,voor te bereiden op de Cito. In

-f
Il

bet een fijn idee dat bun kind aIle star beheerst. Oak worden de
kinderen zelfverzekerder. Ze
kunnen hier de toetsvragen oefeDen zander dat bet meetelt."
Vincent van Dijk, spreekbuisvan
aile huiswerkbegeleidinginstituten in Den Haag, vindt een Citotraining maar niks. "Ouders laten zich gek maken. Een schooladvies mag Diet alleen van een
toets afhangen, bet advies van
een docent is veel belangrijker."
de 35e keer wordt gehouden, maken.Naast hem staateenglas In de praktijk pakt dit vaak ankrijgt steeds meer aanzien. Op limonade en af en toe krijgt hij clefs uit. Middelbare scholen
een groat aantal scholen in Den een snoepje toegeschoven. Reke- kunnen leerlingenweigerenwanHaag wordt deze driedaagse Denvindthijbet leuksteyak,met Deer bun Cito-score te laag is
toets afgelegd. Tijdens de toets taal heeft hij nag wet wat proble- voor een bepaald type onderwijs.
houden leerlingenuit groept acht men. Bang voor de toets is hij Voorlopig kID Ofkje haar cursiszich de hele ochtend bezig met ruet. Waarom clantach eeh Cito- ten nag geruststellen. "Nu is bet
tekstverklaren, rekenen en we- training. Ofkje: "Ouders vinden nag even Dietvoor t' echie."

een gezellige huiskamer aan de
Frederik Hendriklaan zetten de
leerlingen van Ofkje tijdens de
cursus tegen Cito-bibbers de
laatste puntjes op de i. "Ouders
hebben inderdaad steeds hogere
verwachtingen van bun kind.
Maar de training is bedoeld om
de lesstof op te fussell, Diet om
een leerling met een vmbo-niveau op een vwo-niveau te krij:gen."
De Cito-toets, die dit jaar voor

reldorientatie. Bovendien moeten zijin staat zijn om tabellen en
grafieken te interpreteren. Geen
eenvoudige opgave dus voor elf
en twaalfjarigen.Ofkje:"Sommige kinderen krijgen een blackout, lezen de vragen Diet rustig
door of lcruisen bet goede antwoord bij de volgende vraag
aan." Dat is volgens Ofkje Teekens 'zonde en Dietnodig'. Troy
(12) zit onverstoorbaar aan tafel
bij Ofkje zijn Cito-oefening te
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