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Opbrengstgericht werken

Taalleesonderwijs - Toetskalender technisch
lezen/begrijpend lezen/woordenschat

Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en
opbrengstgericht werken zoals deze kwaliteitskaart zijn te vinden op
www.schoolaanzet.nl.

2. Toetskalender
Deze kwaliteitskaart adviseert over het af te nemen pakket toetsen voor
technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen. In de leerlingvolgsystemen
worden de resultaten van de afname van deze toetsen vastgelegd. Per leerling
krijgt u zo inzicht in de ontwikkeling op de drie gebieden. Het is echter van
belang om deze ontwikkeling juist bij iedere leerling in samenhang te bekijken.
Goed omgaan met teksten is immers het resultaat van het samenhangend
inzetten van lees-, taal- (met name woordenschat) en denkvaardigheden. Zet u
de resultaten van de verschillende toetsen daarom per leerling naast elkaar.
Zo krijgt u een eerste diagnostische indruk van leerlingen die moeite hebben
met het omgaan met teksten. Daarnaast is het van belang aandacht te
besteden aan de toetsvorm. De toetstekst en de opgavenvormen zijn als een
leesgenre te beschouwen dat een eigen aanpak vraagt. Voorkom dat
leerlingen struikelen over de toetsvorm, het type vraagstellingen of
opgavenvormen. Bereid de leerlingen er daarom op voor door korte expliciete
instructie te bieden op de toetsvorm.

Wat komt aan de orde:
1. Overwegingen
2. Toetskalenders
3. Streefdoelen in een ander perspectief
Bijlage: Advieskalender, Cito en Protocollen Leesproblemen en Dyslexie

1. Overwegingen
Vooraf
In deze bijdrage schetsen we welke toetsen binnen een toetskalender
bruikbaar zijn om de ontwikkeling van het technisch lezen, woordenschat en
begrijpend lezen te volgen. Er wordt geen informatie over de procedure
voor aanmelding voor dyslexieonderzoek en de eisen vanuit de
vergoedingsregeling dyslexie gegeven. We verwijzen daarvoor naar de
Protocollen Leesproblemen en Dyslexie en www.masterplandyslexie.nl.
De inspectie waardeert met ingang van het schooljaar 2009-2010 de resultaten
van de volgende verouderde toetsen niet meer: de Brus-1 minuuttest, de
begrijpend lezen toets van Aarnoutse en de oude AVIkaarten (1994). De
DLE-toetsen van Boom testuitgevers met de oude normering beoordeelt de
inspectie met ingang van het schooljaar 2010-2011 niet meer. Met ingang van
het schooljaar 2011-2012 beoordeelt de inspectie de resultaten op de oude Cito
LOVS-toetsen van 2002 en eerder niet meer. De inspectie beoordeelt de
resultaten tijdens de schoolperiode aan de hand van toetsresultaten op de
Toetsen Technisch Lezen (TTL) of de Drie Minuten Toets (DMT, in groep 3 en 4 alle
aangegeven kaarten). Als deze advieskalender gevolgd wordt, wordt voldaan
aan de eisen van de inspectie.

Wat toetsen de verschillende toetsen
- SNEL-toets – mondelinge taalvaardigheid
- Taal voor Kleuters (TvK) - taalontwikkeling (passieve woordenschat, kritisch
luisteren, klank en rijm, eerste en laatste woord horen, schriftoriëntatie en
auditieve synthese)
- Toetsen Beginnende Geletterdheid (TBG) - beginnende geletterdheid
(woordenschat, rijmen, letterkennis, analyse en synthese, benoemsnelheid)
- Kleutertoetsen Protocol (KP) - auditieve analyse en synthese, letterkennis,
invented spelling
- Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid (SBG) - fonologisch
bewustzijn, receptieve letterkennis
- DMT - snelheid en accuraatheid waarmee leerlingen afzonderlijke woorden
kunnen verklanken
- AVI - vlotheid en accuraatheid waarmee leerlingen teksten kunnen verklanken
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Meetmoment 3
Aan het eind van groep 3 worden bij alle leerlingen een woordleestoets (DMT)
en een teksttoets (AVI) afgenomen.

- Toets Technisch Lezen (TTL) - vlotheid en accuraatheid waarmee leerlingen
teksten stil kunnen lezen
- Woordenschat (WS) - de omvang van de woordenschat en de diepte van de
woordkennis
- Toetsen Begrijpend Lezen (TBL) - denkvaardigheid van leerlingen
- Toetsen Begrijpend Lezen voor speciale leerlingen, deze meten in principe
hetzelfde als de gewone Toetsen Begrijpend Lezen, maar zijn wat betreft
layout en formulering van de toetsitems aangepast aan de doelgroep.

Tussenmeting
Bij leerlingen die op meetmoment 2 een onvoldoende resultaat behaalden op
een of meer van de afgenomen toetsen, wordt of worden halverwege de
tweede periode aanvankelijk lezen deze toets(en) opnieuw afgenomen. Dit
wordt ook geadviseerd voor die leerlingen die weliswaar op meetmoment 2
voldoende scoorden op de toetsen, maar naar het oordeel van de leerkracht,
of blijkens de resultaten op de methodegebonden toetsen, stagnatie in hun
leesontwikkeling vertonen.

2.1 Aanbevolen procedure
Hieronder volgt eerst een beschrijving van de toetskalender met de
meetmomenten en instrumenten zoals wij die voorstaan. In de bijlage wordt
deze toetskalender gezet naast de toetskalender van Cito en de
toetskalenders uit de nieuwe Protocollen Leesproblemen en Dyslexie. We geven
aan wat de verschillen zijn en verantwoorden de gemaakte keuzes.

• Voortgezet technisch lezen, groep 4 t/m 8
Meetmoment 1 en 2
Wij adviseren om ook in groep 4 bij alle leerlingen twee maal per jaar een
woordleestoets (DMT) en een teksttoets (AVI) af te nemen.
In groep 5 kan worden volstaan met twee maal per jaar een woordleestoets
(DMT) en alleen op meetmoment 2 een teksttoets (AVI) bij alle leerlingen af te
nemen. Dit om de toetsdruk te beperken.

• Beginnende geletterdheid, groep 1 en 2.
We adviseren om genormeerde toetsen te gebruiken voor het volgen van de
ontwikkeling in beginnende geletterdheid, naast de observatie-elementen uit
het op school gehanteerde observatiesysteem voor kleuters. Het gaat dan om
SNEL-toets (Luinge, toets voor mondelinge taalvaardigheid, www.kindentaal.nl),
Taal voor kleuters (Cito), Toetsen Beginnende Geletterdheid (Aarnoutse),
Kleutertoetsen uit het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2 en
Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid (Cito) op de door de toetsen
aangegeven afnamemomenten. Voor het volgen van de ontwikkeling van de
woordenschat kan Taal voor Kleuters als eerste signalering gebruikt worden.
Diagnosticerend kan daarnaast gebruik gemaakt worden van de TBG
woordenschattoetsen. Scholen die prioriteit geven aan woordenschatontwikkeling nemen in oktober bij alle leerlingen van groep 2 en in mei bij alle
leerlingen van groep 1 TBG woordenschat af. Daarnaast wordt in mei bij de
leerlingen van groep 2 die in oktober een CDE-score gehaald hebben, de TBG
woordenschattoets opnieuw afgenomen.

In groep 6, 7 en 8 wordt een keuze gemaakt:
a Bij alle leerlingen wordt twee maal per jaar een woordleestoets (DMT) en
alleen op meetmoment 2 een teksttoets (AVI) afgenomen.
of
b. Bij alle leerlingen wordt de Toets Technisch Lezen (TTL) afgenomen. Bij
leerlingen met een D- of E-niveau worden aanvullend de DMT en AVI
afgenomen. Bij leerlingen met een C-niveau neemt u deze aanvullende
toetsen eveneens af als ze naar uw oordeel risico lopen te gaan behoren tot
de zwak presterende groep.
Als woordleestoets en teksttoets op de meetmomenten 1 en 2 worden de DMT
respectievelijk AVI gebruikt. Noteer van de DMT welke versie op welk moment
wordt afgenomen, zodat verschillende versies op opeenvolgende
toetsmomenten gebruikt worden.

• Aanvankelijk lezen, groep 3

Tussenmeting
Leerlingen met een onvoldoende resultaat op meetmoment januari/februari en
meetmoment mei/juni worden respectievelijk in april en november
daaropvolgend opnieuw getoetst met DMT en AVI. Hierdoor kan het effect van
de uitgevoerde interventies worden vastgesteld.

Meetmoment 1
In oktober/november wordt de methodegebonden herfstsignalering
afgenomen, halverwege de eerste periode aanvankelijk lezen. Als instrument
wordt gebruik gemaakt van de herfstsignalering bij de eigen methode of die uit
het Protocol leesproblemen en Dyslexie (2003; 2011). Essentiële onderdelen zijn
actieve letterkennis, nieuwe woorden lezen, tekst lezen.

Woordenschat groep 3 t/m 8
In principe wordt uitgegaan van één afnamemoment per schooljaar (M-toets)
voor groep 3 tot en met 8. Scholen die bezig zijn hun woordenschatonderwijs
te verbeteren en/of die prioriteit geven aan woordenschatontwikkeling
kunnen de woordenschattoetsen tweemaal per schooljaar afnemen.
Voor de groepen 3 tot en met 7 gaan we uit van de nieuwe Cito-toetsen
Woordenschat. De toets voor groep 8 komt volgens de Cito-planning uit in het
schooljaar 2012/2013. Deze toetsen vervangen het pakket Leeswoordenschat
(voor groep 5 tot en met 8). Zolang er nog geen nieuwe toets uitgekomen is,
kunt u de woordenschatontwikkeling in groep 8 blijven volgen met de toetsen
Leeswoordenschat. Toetsen vervangen het pakket Leeswoordenschat
(voor groep 5 tot en met 8). Zolang er nog geen nieuwe toetsen uitgekomen
zijn, kunt u de woordenschatontwikkeling in de groepen 6 tot en met 8 blijven
volgen met de toetsen Leeswoordenschat.

Meetmoment 2
Halverwege groep 3, wanneer alle klank-tekenkoppelingen zijn aangeleerd,
worden bij alle leerlingen een lettertoets (Grafementoets), een woordleestoets
(DMT) en een teksttoets (AVI) afgenomen. In tegenstelling tot wat Cito adviseert
vinden we het belangrijk om de leesontwikkeling van alle kinderen in groep 3
te volgen door middel van leestoetsen die hardop gelezen worden. Gebruikers
van VLL kunnen ook de leestekst Een kus op een been gebruiken ipv AVI. De
normering van de ELLO-Leestekst Tussentoets is verouderd en niet meer
bruikbaar.
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Begrijpend lezen
Het is aan de school om te beslissen of ook in groep 3 en 4 toetsen voor
begrijpend lezen worden afgenomen. Ook als er geen methodisch begrijpend
leesonderwijs gegeven wordt in groep 3 en 4, kan het van belang zijn om de
denkvaardigheid van leerlingen vast te stellen. Voor de groepen 3 tot en met 8
gaan we uit van de nieuwe Cito-toetsen Begrijpend lezen. De toets voor groep
8 is uitgekomen in het schooljaar 2010/2011. Daarnaast zijn er Toetsen
Begrijpend lezen voor Speciale leerlingen voor niveau groep 3 tot en met 8
ontwikkeld.

Gebruikte afkortingen:
SNEL = SNEL-toets
TvK = Taal voor Kleuters
TBG = Toetsen Beginnende Geletterdheid
KP = Kleutertoetsen Protocol
SBG = Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid
SD = Screeningsinstrument Dyslexie
DMT = Drie Minuten Toets
TTL = Toets Technisch Lezen
WS = Woordenschat
TBL = Toetsen Begrijpend Lezen

De toetskalender, Cito en de herziene Protocollen Leesproblemen en
Dyslexie (Expertisecentrum Nederlands)
In de bijlage staan de aanbevolen toetskalender naast de toetskalender van
Cito en de toetskalenders uit de herziene Protocollen Leesproblemen en
Dyslexie. We geven aan wat de verschillen zijn en verantwoorden de gemaakte
keuzes.
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Screeningsinstrument Dyslexie
Drie Minuten Toets
Toets Technisch Lezen
Woordenschat
Toetsen Begrijpend Lezen

Methodegebonden signalering om aanbod en interventies van de eerste weken te evalueren en

Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)

Het TBG en het SBG hebben diagnostische waarde: nav Rijmtoets en TvK (groep 1) worden diagnostische toetsen afgenomen bij risicoleerlingen. Maak een keuze welk diagnostisch instrument
(TBG of SBG) u wilt gebruiken en neem zowel in groep 2 als in groep 3 toetsen uit hetzelfde diagnostisch instrument af, zodat u de resultaten van verschillende toetsmomenten met elkaar kunt
vergelijken.
TvK: maak een categorieënanalyse op groepsniveau om uw onderwijs te evalueren.
De Kleurentoets en de toets Letters benoemen (KP) zijn bedoeld om risicoleerlingen op relevante
onderdelen te signaleren. De Kleurentoets heeft een voorspellende waarde voor automatisering
(van
bijvoorbeeld
klank-letterkoppelingen).
Toelichting
keuzes
Wat
woordenschattekst)
kan TvK als eerste signalering gebruikt worden. Diagnosticerend kan
(zie betreft
ook begeleidende
daarnaast gebruik gemaakt worden van de TBG woordenschattoetsen.
Het TBG en het SBG hebben diagnostische waarde: nav de interventies van de afgelopen periode
worden diagnostische toetsen afgenomen bij risicoleerlingen. Kies voor hetzelfde diagnostische
instrument als in oktober (TBG of SBG).
Zowel medio als eind groep 2 wordt bij alle leerlingen de actieve letterkennis getoetst, omdat dit
de belangrijkste voorspeller is voor leren lezen begin groep 3. Een actuele stand van zaken eind
groep 2 maakt de overgang naar groep 3 gemakkelijker.

De SNEL-toets is een quickscan op mondelinge taalvaardigheid als eerste signalering.
Binnen de school dienen afspraken gemaakt te worden bij welke leerlingen die ingestroomd zijn
de toets TvK afgenomen wordt.
Wat betreft woordenschat kan TvK als eerste signalering gebruikt worden. Diagnosticerend kan
daarnaast in mei gebruik gemaakt worden van de TBG woordenschattoetsen.
Een eerste signalering op het gebied van klankbewustzijn wordt toegevoegd.
Binnen de school dienen afspraken gemaakt te worden bij welke leerlingen die ingestroomd zijn
de toets TvK afgenomen wordt.

Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)

De toetskalender, Cito en de herziene Protocollen Leesproblemen en Dyslexie (Expertisecentrum Nederlands)
In de bijlage staan de aanbevolen toetskalender naast
de toetskalender van Cito en de toetskalenders uit de
herziene Protocollen Leesproblemen en Dyslexie. We
geven aan wat de verschillen zijn en verantwoorden
de gemaakte keuzes.
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Groep 3

Groep 3
Voor gebruikte afkortingen, zie pag. 3
Voor gebruikte afkortingen, zie pagina 3

Advieskalender

Het TBG en het SBG hebben diagnostische waarde: nav de interventies van de afgelopen periode
worden diagnostische toetsen afgenomen bij risicoleerlingen. Kies voor hetzelfde diagnostische
instrument als in oktober (TBG of SBG).
Zowel medio als eind groep 2 wordt bij alle leerlingen de actieve letterkennis getoetst, omdat dit
de belangrijkste voorspeller is voor leren lezen begin groep 3. Een actuele stand van zaken eind
groep 2 maakt de overgang naar groep 3 gemakkelijker.

Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)

Methodegebonden signalering om aanbod en interventies van de eerste weken te evalueren en
tijdig bij te stellen. Naast correctheid is vooral ook aandacht voor de snelheid van het benoemen
van letters van belang.
TBG en SBG zijn geschikt voor verder diagnostisch onderzoek bij zwakke leerlingen.

DMT-kaart 1 geeft een beeld van wat een leerling heeft opgestoken van de methodelessen, DMTkaart 2 laat zien wat een leerling al meer kan dan in de methode is aangeboden.
Alleen leerlingen die een (C)DE-score halen op kaart 1 hebben de komende periode extra begeleiding nodig. Daarom is het ook van belang de scores van kaart 1 en 2 apart te analyseren. In
de leerlingvolgsystemen worden de scores op DMT kaart 1 en DMT kaart 2 vaak opgeteld. Aangeraden wordt om de scores op DMT kaart 1 en DMT kaart 2 apart te beoordelen en niet samen
te voegen, in elk geval voor de zwakkere leerlingen.

Meetmoment
Alle leerlingen
Zwakke leerlingen
oktober/november Methodegebonden
TBG of SBG
herfstsignalering (uit
methode of protocol):
- actieve letterkennis
- nieuwe woorden
lezen
- tekst lezen
Grafementoets

januari/februari

DMT kaart 1 en 2

Woordenschattoetsen kunnen in principe 1x per jaar afgenomen worden (M-toets). Indien woordenschatonderwijs een aandachtspunt is binnen de school of de resultaten zwak zijn, wordt aanbevolen om de toets 2x per jaar af te nemen.

Afname van de Grafementoets is toegevoegd om de beheersing van alle grafemen te toetsen
nadat deze alle zijn aangeboden.
Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen getoetst worden door middel van
hardop lezen, zowel op woord- als op tekstniveau. Het is goed om het lezen op tekstniveau al
direct vanaf het begin van groep 3 te gaan oefenen, omdat tekstlezen de belangrijkste voorspeller is voor de verdere leesontwikkeling.
Gebruikers van VLL kunnen in januari ook de leestekst Een kus op een been gebruiken.

AVI M3
WS M3
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Alle leerlingen

AVI M3

Zwakke leerlingen
Grafementoets
DMT kaart 1 en 2
AVI M3
Eventueel aanvullend
SBG

WS E3 (Cito)

DMT kaart 1, 2 en 3
AVI E3

Advieskalender
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Meetmoment
april

mei/juni
BL E3 (Cito)

Voor gebruikte afkortingen, zie pag. 3

Groep 4

Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)

Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij zwakke leerlingen. Dit is geen genormeerd moment voor de Grafementoets, DMT en AVI, een leerling kan alleen vergeleken worden
met de eigen scores van januari om de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode
te evalueren.

Voor het opbouwen van een leerlingdossier bij een vermoeden van dyslexie is het in ieder geval
van belang om na tien weken extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en DMT)
opnieuw af te nemen. Binnen de vergoedingsregeling dyslexie geldt dit als een officieel meetmoment voor de DMT, zodat vanaf eind groep 3 bij leerlingen waarbij het vermoeden van
dyslexie duidelijk is, diagnostiek kan plaatsvinden.
Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen getoetst worden door middel van
hardop lezen.
In de leerlingvolgsystemen worden de scores op de verschillende DMT kaarten vaak opgeteld.
Aangeraden wordt om de scores op DMT kaart 1, kaart 2 en kaart 3 apart te beoordelen en niet
samen te voegen, in elk geval voor de zwakkere leerlingen.
Bij zwakke leerlingen wordt AVI M3 afgenomen om de effectiviteit van de interventies van de
afgelopen periode te evalueren. Bij zwakke lezers is het advies door te toetsen tot AVI-frustratieniveau, zodat duidelijk is op welk niveau extra begeleiding gegeven moet worden.

Woordenschattoetsen kunnen in principe 1x per jaar afgenomen worden (M-toets).
Indien woordenschatonderwijs een aandachtspunt is binnen de school of de resultaten zwak zijn,
wordt aanbevolen om de toets 2x per jaar af te nemen.

Advieskalender
Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)
Meetmoment
Alle leerlingen
Zwakke leerlingen
oktober/november
DMT kaart 1, 2 en 3
Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij zwakke leerlingen. Dit is geen genorAVI E3
meerd moment, een leerling kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van juni groep 3
Eventueel aanvullend SD om de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode te evalueren. Binnen de vergoe6
dingsregeling dyslexie
geldt dit wel als officieel meetmoment.
Voor het opbouwen van een leerlingdossier bij een vermoeden van dyslexie is het in ieder geval
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Groep 4
Groep
4
Voor gebruikte afkortingen, zie pag. 3
Voor gebruikte afkortingen, zie pagina 3

BL E4

WS E4

Bij zwakke leerlingen wordt AVI M3 afgenomen om de effectiviteit van de interventies van de
afgelopen periode te evalueren. Bij zwakke lezers is het advies door te toetsen tot AVI-frustratieniveau, zodat duidelijk is op welk niveau extra begeleiding gegeven moet worden.

Woordenschattoetsen kunnen in principe 1x per jaar afgenomen worden (M-toets).
Indien woordenschatonderwijs een aandachtspunt is binnen de school of de resultaten zwak zijn,
wordt aanbevolen om de toets 2x per jaar af te nemen.
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Woordenschattoetsen kunnen in principe 1x per jaar afgenomen worden (M-toets). Indien woordenschatonderwijs een aandachtspunt is binnen de school of de resultaten zwak zijn, wordt aanbevolen om de toets 2x per jaar af te nemen.

Advieskalender
Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)
Meetmoment
Alle leerlingen
Zwakke leerlingen
oktober/november
DMT kaart 1, 2 en 3
Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij zwakke leerlingen. Dit is geen genorAVI E3
meerd moment, een leerling kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van juni groep 3
Eventueel aanvullend SD om de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode te evalueren. Binnen de vergoedingsregeling dyslexie geldt dit wel als officieel meetmoment.
Voor het opbouwen van een leerlingdossier bij een vermoeden van dyslexie is het in ieder geval
van belang om na tien weken extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en DMT)
opnieuw af te nemen.
januari/februari
DMT kaart 1, 2 en 3
Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen getoetst worden door middel van
AVI M4
hardop lezen.
In de leerlingvolgsystemen worden de scores op de verschillende DMT kaarten vaak opgeteld.
Advieskalender
Toelichtingwordt
keuzes
Aangeraden
om de scores op DMT kaart 1, kaart 2 en kaart 3 apart te beoordelen en niet
(zie ook
tekst)
samen
te begeleidende
voegen, in elk geval
voor de zwakkere lezers, zodat gerichte begeleiding gegeven kan
Meetmoment
Alle leerlingen
Zwakke leerlingen
worden.
WS M4
Woordenschattoetsen kunnen in principe 1x per jaar afgenomen worden (M-toets).
BL M4
Indien woordenschatonderwijs een aandachtspunt is binnen de school of de resultaten zwak zijn,
wordt aanbevolen om de toets 2x per jaar af te nemen.
april
DMT kaart 1, 2 en 3
Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij zwakke leerlingen. Dit is geen genorAVI M4
meerd moment, een leerling kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van januari om
Eventueel aanvullend SD de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode te evalueren. Binnen de vergoedingsregeling dyslexie geldt dit wel als officieel meetmoment.
Voor het opbouwen van een leerlingdossier bij een vermoeden van dyslexie is het in ieder geval
van belang om na tien weken extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en DMT)
opnieuw af te nemen.
mei/juni
DMT kaart 1, 2 en 3
Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen getoetst worden door middel van
AVI E4
hardop lezen.
In de leerlingvolgsystemen worden de scores op de verschillende DMT kaarten vaak opgeteld.
Aangeraden wordt om de scores op DMT kaart 1, kaart 2 en kaart 3 apart te beoordelen en niet
samen te voegen, in elk geval voor de zwakkere leerlingen.

Groep 5
Voor gebruikte afkortingen, zie pag. 3
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Opbrengstgericht werken

BL E4
WS E4

Toetskalender technisch lezen/begrijpend lezen/woordenschat

Groep 5

Groep 5
Voor gebruikte afkortingen, zie pag. 3
Voor gebruikte afkortingen, zie pagina 3

WS E5

In de leerlingvolgsystemen worden de scores op de verschillende DMT kaarten vaak opgeteld.
Aangeraden wordt om de scores op DMT kaart 1, kaart 2 en kaart 3 apart te beoordelen en niet
samen te voegen, in elk geval voor de zwakkere leerlingen.

Woordenschattoetsen kunnen in principe 1x per jaar afgenomen worden (M-toets). Indien woordenschatonderwijs een aandachtspunt is binnen de school of de resultaten zwak zijn, wordt aanbevolen om de toets 2x per jaar af te nemen.

8

Woordenschattoetsen kunnen in principe 1x per jaar afgenomen worden (M-toets). Indien woordenschatonderwijs een aandachtspunt is binnen de school of de resultaten zwak zijn, wordt aanbevolen om de toets 2x per jaar af te nemen.

Advieskalender
Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)
Meetmoment
Alle leerlingen
Zwakke leerlingen
oktober/november
DMT kaart 1, 2 en 3
Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij zwakke leerlingen. Dit is geen genorAVI E4
meerd moment, een leerling kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van juni groep 4
Eventueel aanvullend SD om de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode te evalueren. Binnen de vergoedingsregeling dyslexie geldt dit wel als officieel meetmoment.
Voor het opbouwen van een dyslexiedossier is het in ieder geval van belang om na tien weken
extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en DMT) opnieuw af te nemen.
januari/februari
DMT kaart 1, 2 en 3 AVI M5
Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen getoetst worden door middel van
hardop lezen.
Alleen bij de zwakke leerlingen (D- en E-score op DMT, bij C-score op basis van oordeel leerkracht)
wordt op dit meetmoment ook een teksttoets (AVI) afgenomen.
In de leerlingvolgsystemen worden de scores op de verschillende DMT kaarten vaak opgeteld.
Aangeraden wordt om de scores op DMT kaart 1, kaart 2 en kaart 3 apart te beoordelen en niet
samen te voegen, in elk geval voor de zwakkere leerlingen.
Advieskalender
Toelichting keuzes kunnen in principe 1x per jaar afgenomen worden (M-toets). Indien woordenWS M5
Woordenschattoetsen
(zie ook begeleidende
tekst)
schatonderwijs
een aandachtspunt
is binnen de school of de resultaten zwak zijn, wordt aanMeetmoment
Alle
leerlingen
Zwakke leerlingen
BL M5
bevolen om de toets 2x per jaar af te nemen.
april
DMT kaart 1, 2 en 3
Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij zwakke leerlingen. Dit is geen genorAVI M5
meerd moment, een leerling kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van januari om
Eventueel aanvullend SD de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode te evalueren. Binnen de vergoedingsregeling dyslexie geldt dit wel als officieel meetmoment.
Voor het opbouwen van een leerlingdossier bij een vermoeden van dyslexie is het in ieder geval
van belang om na tien weken extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en DMT)
opnieuw af te nemen.
mei/juni
DMT kaart 1, 2 en 3
Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen getoetst worden door middel van
AVI E5
hardop lezen.
In de leerlingvolgsystemen worden de scores op de verschillende DMT kaarten vaak opgeteld.
Aangeraden wordt om de scores op DMT kaart 1, kaart 2 en kaart 3 apart te beoordelen en niet
samen te voegen, in elk geval voor de zwakkere leerlingen.

Voor gebruikte afkortingen, zie pag. 3

Groep 6, 7 en 8
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Opbrengstgericht werken

WS E5
Toetskalender technisch lezen/begrijpend lezen/woordenschat

Groep 6, 7 en 8

Groep 6, 7 en 8
Voor gebruikte afkortingen, zie pag. 3
Voor gebruikte afkortingen, zie pagina 3

In de leerlingvolgsystemen worden de scores op de verschillende DMT kaarten vaak opgeteld.
Aangeraden wordt om de scores op DMT kaart 1, kaart 2 en kaart 3 apart te beoordelen en niet
samen te voegen, in elk geval voor de zwakkere leerlingen.

Woordenschattoetsen kunnen in principe 1x per jaar afgenomen worden (M-toets). Indien woordenschatonderwijs een aandachtspunt is binnen de school of de resultaten zwak zijn, wordt aanbevolen om de toets 2x per jaar af te nemen.

Advieskalender
Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)
Meetmoment
Alle leerlingen
Zwakke leerlingen
oktober/november LWS M8
DMT kaart 3, eventueel Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij zwakke leerlingen. Dit is geen genor(oude versie, zolang 1 en 2
meerd moment, een leerling kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van juni in de
de nieuwe WS-toets AVI E5/AVI E6/AVI E7
voorgaande groep om de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode te evalueren.
voor deze groep nog Eventueel aanvullend SD Binnen de vergoedingsregeling dyslexie geldt dit wel als officieel meetmoment.
niet verschenen is)
Voor het opbouwen van een leerlingdossier bij een vermoeden van dyslexie is het in ieder geval
van belang om na tien weken extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en DMT)
opnieuw af te nemen.
januari/februari
DMT kaart 3, even- AVI M6/AVI M7/AVI Plus Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen getoetst worden door middel van
tueel 1 en 2
hardop lezen, en dat DMT kaart 3 als uitgangspunt wordt genomen. Het vlot lezen van woorden
is een goede eerste signalering voor de leesontwikkeling.
BL M6 - M8
In de leerlingvolgsystemen worden de scores op de verschillende DMT kaarten vaak opgeteld.
Aangeraden wordt om de scores op DMT kaart 1, kaart 2 en kaart 3 apart te beoordelen en niet
samen te voegen, in elk geval voor de zwakkere leerlingen.
Alleen bij de zwakke leerlingen (D- en E-score op DMT, bij C-score op basis van oordeel leerkracht)
wordt op dit meetmoment ook een teksttoets (AVI) afgenomen.

Meetmoment
april

mei/juni

Toelichting keuzes kunnen in principe 1x per jaar afgenomen worden (M-toets). Indien woordenWS M6 - M8 Advieskalender
Woordenschattoetsen
(zie ook begeleidende
tekst)
(nieuwe versie zodra
schatonderwijs
een aandachtspunt
is binnen de school of de resultaten zwak zijn, wordt aanbeAlle leerlingen
deze
verschenen zijn) Zwakke leerlingen
volen om de toets 2x per jaar af te nemen.
DMT kaart 3, eventueel Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij zwakke leerlingen. Dit is geen genor1 en 2
meerd moment, een leerling kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van januari om
AVI M6/AVI M7/AVI Plus de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode te evalueren.
Eventueel aanvullend SD Voor het opbouwen van een leerlingdossier bij een vermoeden van dyslexie is het in ieder geval
van belang om na tien weken extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en DMT)
opnieuw af te nemen.
DMT kaart 3, evenBij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen getoetst worden door middel van
tueel 1 en 2
hardop lezen, en dat DMT kaart 3 als uitgangspunt wordt genomen. Het vlot lezen van woorden
AVI E6/AVI E7
is een goede eerste signalering voor de leesontwikkeling. In de leerlingvolgsystemen worden de
scores op de verschillende DMT kaarten vaak opgeteld. Aangeraden wordt om de scores op DMT
kaart 1, kaart 2 en kaart 3 apart te beoordelen en niet samen te voegen, in elk geval voor de
zwakkere leerlingen.

Woordenschattoetsen kunnen in principe 1x per jaar afgenomen worden (M-toets).
Indien woordenschatonderwijs een aandachtspunt is binnen de school of de resultaten zwak zijn,
wordt aanbevolen
9 om de toets 2x per jaar af te nemen.
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3. Streefdoelen in een ander
perspectief

3.3 Begrijpend lezen

Advieskalender
Toelichting keuzes
Opbrengstgericht werken
(zie ook begeleidende tekst)
Meetmoment
Alle leerlingen
Zwakke leerlingen
april technisch lezen/begrijpend lezen/woordenschat
DMT kaart 3, eventueel Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij zwakke leerlingen. Dit is geen genorToetskalender
1 en 2
meerd moment, een leerling kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van januari om
AVI M6/AVI M7/AVI Plus de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode te evalueren.
Eventueel aanvullend SD Voor
het opbouwen
Advieskalender
Toelichting
keuzesvan een leerlingdossier bij een vermoeden van dyslexie is het in ieder geval
van
om na tien weken
extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en DMT)
(ziebelang
ook begeleidende
tekst)
opnieuw af te nemen.
Meetmoment
Alle leerlingen
Zwakke leerlingen
mei/juni
DMT kaart 3, even- DMT kaart 3, eventueel Bij
de keuze van
de toetsen
is hetaan
uitgangspunt
dat leerlingen
getoetst
wordenDit
door
middel
van
april
Tussentijdse
evaluatie
om vinger
de pols te houden
bij zwakke
leerlingen.
is geen
genortueel 1 en 2
hardop
lezen, eneen
dat leerling
DMT kaart
als uitgangspunt
wordt genomen.
Het vlot
lezen
woorden
1 en 2
meerd moment,
kan3alleen
vergeleken worden
met de eigen
scores
vanvan
januari
om
AVI E6/AVI E7
is een
goede eerste
signalering
voor
dede
leesontwikkeling.
Inte
deevalueren.
leerlingvolgsystemen worden de
AVI M6/AVI M7/AVI Plus de
effectiviteit
van de
interventies
van
afgelopen periode
scoreshet
opopbouwen
de verschillende
DMT
kaarten vaak
Aangeraden
wordt om
de scores
DMT
Eventueel aanvullend SD Voor
van een
leerlingdossier
bijopgeteld.
een vermoeden
van dyslexie
is het
in iederopgeval
kaartbelang
1, kaart
entien
kaart
3 apart
te beoordelen
niet samen te voegen,
elk geval
voor
de
van
om2na
weken
extra
begeleiding en
(tussenmoment)
dezelfdeintoetsen
(AVI
en DMT)
zwakkere
opnieuw afleerlingen.
te nemen.
mei/juni
DMT kaart 3, evenBij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen getoetst worden door middel van
Woordenschattoetsen
kunnen
in 3principe
1x per jaarwordt
afgenomen
worden
(M-toets).
tueel 1 en 2
hardop lezen, en dat DMT
kaart
als uitgangspunt
genomen.
Het vlot
lezen van woorden
Indien
woordenschatonderwijs
is binnen
school of de resultaten
zwak zijn,
AVI E6/AVI E7
is een goede
eerste signalering een
voor aandachtspunt
de leesontwikkeling.
In de leerlingvolgsystemen
worden
de
wordt
om de toets
per jaar
af te
nemen. Aangeraden wordt om de scores op DMT
scores aanbevolen
op de verschillende
DMT2x
kaarten
vaak
opgeteld.
kaart 1, kaart 2 en kaart 3 apart te beoordelen en niet samen te voegen, in elk geval voor de
leerlingen op de afnamemomenten M en E de erbij behorende
respectievelijk AVI E4
zwakkere
leerlingen.
75
procent
van
de
leerlingen
op
de
afnamemomenten
3. Streefdoelen in een ander
beheerst
AVI M4 respectievelijk AVI E4
AVI-kaart op beheersingsniveau kunnen lezen.
E groep 5: 85 – 95 procent van de leerlingen beheerst AVI M5
M en E de erbij behorende AVI-kaart op beheersings- MMenen
perspectief
E groep 5: 85 – 95 procent van de leerlingen
Dat levert dan de volgende streefdoelen op:
respectievelijk AVI E5
Woordenschattoetsen
kunnen
in
principe
1x
per
jaar
afgenomen
worden
(M-toets).
niveau
kunnen
lezen.
Dat
levert
dan
de
volgende
beheerst
AVI
M5
respectievelijk
AVI
E5
M en E groep 6: 85 – 95
procent
vanof
dede
leerlingen
beheerst
AVI M6
M en E groep 3: 75 procent van de leerlingen beheerst AVI M3
Indien
woordenschatonderwijs
een
aandachtspunt
is
binnen
school
resultaten
zijn,
streefdoelen
op:
3.1 Drie Minuten Toets
M
en
E
groep
6:de85
– 95
procent
van
de zwak
leerlingen
respectievelijk
AVI E6
respectievelijk AVI E3
wordt
aanbevolen
om
de
toets
2x
per
jaar
af
te nemen.AVI
M
en
E
groep
3:
75
procent
van
de
leerlingen
beheerst
beheerst
M6 respectievelijk AVI E6
M en E groep 7: 85 – 95 procent van de leerlingen beheerst AVI M7
M en E groep 4: 75 procent van de leerlingen beheerst AVI M4
AVI M3 respectievelijk AVI E3
M en E groep 7: 85 – 95 procent van de leerlingen
respectievelijk AVI E7
respectievelijk AVI E4
M
en
E
groep
4:
75
procent
van
de
leerlingen
beheerst
beheerst
AVI
M7
respectievelijk
AVI
E7
75
procent
van
de
leerlingen
op
de
afnamemomenten
beheerst
AVI
M4
respectievelijk
AVI
E4
M groep 8: 85 – 95 procent van de leerlingen beheerst AVI plus.
M en E groep 5: 75 procent van de leerlingen beheerst AVI M5
AVI
M4
respectievelijk
AVI
E4
M
groep
8:
85
–
95
procent
van
de
leerlingen
beheerst
M
en
E
de
erbij
behorende
AVI-kaart
op
beheersingsen
E
groep
5:
85
–
95
procent
van
de leerlingen
respectievelijk AVI E5
M
en
E
groep
5:
75
procent
van
de
leerlingen
beheerst
AVI
plus.
niveau
kunnen
lezen.
Dat
levert
dan
de
volgende
beheerst
AVI
M5
respectievelijk
AVI
E5
M en E groep 6: 75 procent van de leerlingen beheerst AVI M6
AVI
M5
respectievelijk
AVI
E5
streefdoelen
op:
M
en
E
groep
6:
85
–
95
procent
van de leerlingen
respectievelijk AVI E6
M en E groep 6:
Begrijpend
lezen
3: 75 procent van de leerlingen beheerst 3.3
beheerst
AVI M6 respectievelijk
AVI E6
M en E groep 7: 75 procent van de leerlingen beheerst AVI M7
AVI
M6
respectievelijk
AVI
E6
M3
E3
M
en
E
groep
7:
85
–
95
procent
van
de
leerlingen
Wordt de Cito-normering toegepast dan worden risicoleerlingen
respectievelijk AVI E7
M
en
E
groep
7:
75
procent
van
de
leerlingen
beheerst
Wordt
de
Cito-normering
toegepast
dan
worden
4:
beheerst
AVI
M7
respectievelijk
AVI
E7
gevormd door de kinderen met een D-niveau. Kinderen met een
M groep 8: 75 procent van de leerlingen beheerst AVI plus.
AVI
M7
respectievelijk
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E7
risicoleerlingen
gevormd
door
kinderen beheerst
met een
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M
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kunnen aangemerkt worden als stagnerende begrijpende
M en
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8: 755:procent
van de
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AVI E-niveau
D-niveau.
Kinderen
met
een E-niveau kunnen aanE groep
75 procent
vanleerlingen
de leerlingen
beheerst
AVI plus.
In hoeverre deze streefdoelen reëel blijken, zal afhangen van de
lezers. In totaal gaat het om de 25 procent laagst scorende leerlingen,
plus.
gemerkt
worden
als
stagnerende begrijpende lezers.
AVI
M5
respectievelijk
AVI
E5
kwaliteit van het technisch leesonderwijs op school. De indruk bestaat
het D-niveau omvat 15 procent en het E-niveau de 10 procent laagst
In
totaal
gaat
hetlezen
om de 25 procent laagst scorende
M
en
E
groep
6:
75
procent
van
de
leerlingen
beheerst
3.3
Begrijpend
dat effectieve leesscholen hogere streefdoelen hanteren.
leerlingen. De normering van de Begrijpend lezen-toetsen
In hoeverre
deze streefdoelen
leerlingen,
het D-niveau omvat 15 procent en het
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de
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bijvoorbeeld:
’90 procent van de kinderen haalt een A – C-score,
niet meer dan 5 procent een E-score’.
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Opbrengstgericht werken

‘90 procent van de kinderen haalt een A-C-score, niet meer dan 5
procent een E-score’.

Bijlage

Toetskalender technisch lezen/begrijpend lezen/woordenschat

3.4 Woordenschat

Gebruikte afkortingen:
SNEL = SNEL-toets
TvK = Taal voor Kleuters
TBG = Toetsen Beginnende Geletterdheid
KP = Kleutertoetsen Protocol
SLK = Signaleringslijst voor Kleuters (Protocol)
SBG = Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid
SD = Screeningsinstrument Dyslexie
DMT = Drie Minuten Toets
TTL = Toets Technisch Lezen
WS = Woordenschat
TBL = Toetsen Begrijpend Lezen

In de bijlage hebben we de aanbevolen toetskalender gezet naast de
toetskalender van Cito en de toetskalenders uit de nieuwe Protocollen
Leesproblemen en Dyslexie, geven we aan wat de verschillen zijn en
worden de gemaakte keuzes verantwoord.

Wordt de Cito-normering toegepast dan worden risicoleerlingen
gevormd door de kinderen met een D-niveau. Kinderen met een
E-niveau kunnen aangemerkt worden als leerlingen met een zeer
kleine woordenschat. In totaal gaat het om de 25 procent laagst
scorende leerlingen, het D niveau omvat 15 procent en het E niveau de
10 procent laagst scorende leerlingen. De normering van de
Woordenschattoets volgend zijn de streefdoelen:
‘90 procent van de kinderen haalt een A – D-score,
minstens 75 procent een A - C -core, minstens 50
procent een A – B-score’.
Scholen met effectief woordenschatonderwijs zullen
hogere streefdoelen willen formuleren, bijvoorbeeld:
’90 procent van de kinderen haalt een A – C-score,
niet meer dan 5 procent een E-score’.
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Opbrengstgericht werken

Zwakke
leerlingen

Protocollen
Leesproblemen
en Dyslexie
Alle
Zwakke
leerlingen
leerlingen

Toetskalender technisch lezen/begrijpend lezen/woordenschat

Alle
leerlingen

Cito

Groep 1 en 2
Groep
1 en 2

Meetmoment
Groep 1
begin
TvK

SLK
TBG TvK TAK
en/of SBG

januari

TvK

april/mei
juni

SLK
TBG TvK TAK
en/of SBG
SLK
KP TBG TvK
TAK en/of
SBG

Zwakke
leerlingen

Advieskalender
Alle
leerlingen
SNEL
TvK

Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)

De SNEL-toets is een quickscan op mondelinge taalvaardigheid
als eerste signalering.

Methodegebonden signalering om aanbod en interventies van de
eerste weken te evalueren en tijdig bij te stellen. Naast correctheid is vooral ook aandacht voor de snelheid van het benoemen
van letters van belang.

Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)

Zowel medio als eind groep 2 wordt bij alle leerlingen de actieve letterkennis getoetst, omdat dit de belangrijkste voorspeller is voor leren lezen begin groep 3.
Een actuele stand van zakeneind groep 2 maakt de overgang
naar groep 3 gemakkelijker

Rijmtoets uit Woordenschat Een eerste signalering op het gebied van klankbewustzijn wordt toeTBG
uit TBG
gevoegd.
TvK

SBG
TvK

TBG of SBG
TvK
Kleurentoets
en Letters
benoemen
(KP)
TvK
TBG of SBG
Kleurentoets
en Letters
benoemen
(KP)

Zwakke
leerlingen
TBG of SBG

Advieskalender

SLK KP
TBG TvK
TAK
en/of
SBG

SBG
TvK

Zwakke
leerlingen

Cito
Alle
leerlingen
SBG

Alle
leerlingen
Methodegebonden
12
herfstsignalering (uit

Groep 2
oktober
januari

april/mei/
juni

Groep 3

Meetmoment
oktober/
november

Protocollen
Leesproblemen
en Dyslexie
Alle
Zwakke
leerlingen
leerlingen
MethodeLetters hergebonden
kennen (SBG)
herfstsignalering
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april/mei/ werken
SBG
Opbrengstgericht
juni
TvK

SBG
SLK KP
TBG TvK
TAK

SBG

Cito
Protocollen
Leesproblemen
en Dyslexie
Alle
Zwakke
Alle
Zwakke
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
SBG
MethodeLetters herCito
Protocollen kennen (SBG)
gebonden
Leesproblemen
herfstsignaen
Dyslexie
lering
Alle
Zwakke
Alle
- fonologisch Zwakke
leerlingen
leerlingen
leerlingen
bewustzijn leerlingen
(SBG of TBG
of Audant
DTLAS)
- letters
(grafemen en
fonemen)
- woorden
lezen
- tekst lezen
TTL M3
DMT kaart 1 - letters
- Fonologisch
(Leestechniek) en 2
benoemen
bewustzijn
of AVI M3
AVI M3
(SBG of
(SBG of
en/of DMT
Grafementoets Auditieve
kaart 1 en 2
Cito of Letters synthese/
benoemen
analyse Cito
WS M3
DTLAS)
of Audant/
- letters
Audisynt
schrijven
DTLAS)
(Fonemendictee Cito of
Letterdictee
DTLAS)
TTL M3
(Leestechniek)
SBG of DMT
kaart 1 en 2

en/of
Toetskalender technisch lezen/begrijpend lezen/woordenschat

Groep 33
Groep

Meetmoment
oktober/
november
Meetmoment

januari/
februari

april

- letters
benoemen
(Cito/DTLAS)
- letters
schrijven

benoemen
(KP)
TvK
TBG of SBG
Kleurentoets
en Letters
benoemen
(KP)

Advieskalender
Alle
Zwakke
leerlingen
leerlingen
MethodeTBG of SBG
Advieskalender
gebonden
herfstsignalering (uit
Alle
methode of Zwakke
leerlingen
leerlingen
protocol):
- letters
- nieuwe
woorden
lezen
- tekst lezen

Grafementoets
DMT kaart 1
en 2
AVI M3
WS M3
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Grafementoets
DMT kaart 1
en 2
AVI M3

Zowel medio als eind groep 2 wordt bij alle leerlingen de actieve letterkennis getoetst, omdat dit de belangrijkste voorspeller is voor leren lezen begin groep 3.
Een actuele stand van zakeneind groep 2 maakt de overgang
naar groep 3 gemakkelijker

Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)

Methodegebonden signalering om aanbod en interventies van de
Toelichting
eerste
wekenkeuzes
te evalueren en tijdig bij te stellen. Naast correct(zie
begeleidende
tekst)
heid ook
is vooral
ook aandacht
voor de snelheid van het benoemen
van letters van belang.
TBG en SBG zijn geschikt voor verder diagnostisch onderzoek bij
zwakke leerlingen.

Afname van de Grafementoets is toegevoegd om de beheersing
van alle grafemen te toetsen nadat deze alle zijn aangeboden.

Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen
getoetst worden door middel van hardop lezen, zowel op woordals op tekstniveau. Het is goed om het lezen op tekstniveau al
direct na de herfstsignalering te gaan oefenen.
Gebruikers van VLL kunnen in januari ook de leestekst Een kus
op een been gebruiken.

Woordenschattoetsen kunnen in principe 1x per jaar afgenomen
worden (M-toets). Indien woordenschatonderwijs een aandachtspunt is binnen de school of de resultaten zwak zijn, wordt aanbevolen om de toets 2x per jaar af te nemen.

Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij
zwakke leerlingen. Dit is geen genormeerd moment, een leerling
kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van januari
om de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode
te evalueren. Binnen de vergoedingsregeling dyslexie geldt dit
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Alle
leerlingen
TTL E3

Zwakke
leerlingen

januari/
TTL M3
DMT kaart 1 - letters
- Fonologisch
februari
(Leestechniek) en 2
benoemen
bewustzijn
of AVI M3
AVI M3
(SBG of
(SBG of
Opbrengstgericht werken
en/of DMT
Grafementoets Auditieve
kaart 1 en 2
Cito of Letters synthese/
benoemen
analyse Cito
Toetskalender technisch lezen/begrijpend lezen/woordenschat
WS M3
DTLAS)
of Audant/
- letters
Audisynt
schrijven
DTLAS)
(Fonemendictee
Cito of
Cito
Protocollen
Letterdictee
Leesproblemen
DTLAS)
en
Dyslexie
TTL M3
MeetAlle
Zwakke
Alle
Zwakke
(Leestechniek) leerlingen
moment
leerlingen
leerlingen
leerlingen
april
SBG of DMT (SBG of TBG - letters
kaart 1 en 2 of Audant
benoemen
(Cito/DTLAS)
DTLAS)
- letters
- letters
(grafemen en schrijven
(Cito/DTLAS)
fonemen)
DMT kaart 1
- woorden
en 2
lezen
- tekst lezen
januari/
TTL M3
DMT kaart 1 - letters
- Fonologisch
Cito
Protocollen
mei/juni
TTL
E3
TTL
E3
- bewustzijn
Fonologisch
februari
(Leestechniek)
en 2
benoemen
Leesproblemen
(Leestechniek)
(Leestechniek)
bewustzijn
of AVI M3
AVI M3
(SBG of
(SBG
of
en
Dyslexie Auditieve
of
AVIDMT
E3 en/
(SBG of
en/of
Grafementoets
MeetAlle
Alle
Zwakke
of
DMT
kaart
BL E3
of synthese/
Auditieve
kaart
1 en
2 Zwakke
Cito
of (Cito
Letters
moment
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
1, 2 en 3
345678)
synthese/
benoemen
analyse
Cito
E3
analyse
Cito
WS M3
DTLAS)
of
Audant/
of Audant/
- letters
Audisynt
BL E3
Audisynt
schrijven
DTLAS)
DTLAS)
(Fonemendictee Cito of - letters
benoemen
Letterdictee
(Cito/DTLAS)
DTLAS)
DMT kaart 1,
TTL M3
(Leestechniek) 2 en 3
E3
april
SBG of DMT
-AVI
letters
Woordenschat
kaart 1 en 2
benoemen
E3 Cito
(Cito/DTLAS)
- letters
Groep 4
schrijven
(Cito/DTLAS)
Cito
Protocollen DMT kaart 1
Leesproblemen
en 2
en Dyslexie
Alle
Zwakke
leerlingen
leerlingen
TTL E3
- Fonologisch
Meetmoment
mei/juni

Grafementoets
DMT kaart 1
en 2
AVI M3
WS M3

Afname van de Grafementoets is toegevoegd om de beheersing
van alle grafemen te toetsen nadat deze alle zijn aangeboden.

Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen
getoetst worden door middel van hardop lezen, zowel op woordals op tekstniveau. Het is goed om het lezen op tekstniveau al
direct na de herfstsignalering te gaan oefenen.
Gebruikers van VLL kunnen in januari ook de leestekst Een kus
op een been gebruiken.

Woordenschattoetsen
Advieskalender
Toelichting keuzes kunnen in principe 1x per jaar afgenomen
worden
Indien woordenschatonderwijs
een aandachts(zie ook(M-toets).
begeleidende
tekst)
punt is binnen de school of de resultaten zwak zijn, wordt aanbevolen om de toets 2x per jaar af te nemen.
Alle
Zwakke
leerlingen
leerlingen
Grafementoets Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij
- letters
DMT kaart 1 zwakke leerlingen. Dit is geen genormeerd moment, een leerling
- nieuwe
en 2
kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van januari
woorden
AVI M3
om de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode
lezen
te evalueren. Binnen de vergoedingsregeling dyslexie geldt dit
- tekst lezen
Eventueel
wel als officieel meetmoment.
aanvullend
Voor het opbouwen van een leerlingdossier bij een vermoeden
SBG
van dyslexie is het in ieder geval van belang om na tien weken
extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en
DMT)
opnieuw
te nemen. is toegevoegd om de beheersing
Grafementoets
Afname
van de af
Grafementoets
Advieskalender
Toelichting
keuzes
DMT kaart 1,
Bij
keuze
van
detetoetsen
het uitgangspunt
leerlingen
1 AVI M3
vande
alle
grafemen
toetsenisnadat
deze alle zijndat
aangeboden.
(zie
ookworden
begeleidende
tekst)
2
getoetst
door middel
van hardop lezen.
enen
23
WS E3
zwakke
wordt AVI
M3uitgangspunt
afgenomen om
effectiviAVI E3
M3
Bij de
keuzeleerlingen
van de toetsen
is het
dat de
leerlingen
Alle
Zwakke
teit van de
interventies
van devan
afgelopen
periodezowel
te evalueren.
getoetst
worden
door middel
hardop lezen,
op woordleerlingen
leerlingen
BL E3
WS
M3
als op tekstniveau. Het is goed om het lezen op tekstniveau al
Woordenschattoetsen
kunnen te
in gaan
principe
1x per jaar afgenomen
direct
na de herfstsignalering
oefenen.
worden (M-toets).
woordenschatonderwijs
een aandachtsGebruikers
van VLLIndien
kunnen
in januari ook de leestekst
Een kus
punt
is binnen
de school of de resultaten zwak zijn, wordt aanop
een
been gebruiken.
bevolen om de toets 2x per jaar af te nemen.
Woordenschattoetsen kunnen in principe 1x per jaar afgenomen
worden (M-toets). Indien woordenschatonderwijs een aandachtspunt is binnen de school of de resultaten zwak zijn, wordt aanbevolen om de toets 2x per jaar af te nemen.

Grafementoets Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij
DMT kaart 1 zwakke leerlingen. Dit is geen genormeerd moment, een leerling
en 2
kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van januari
AVI M3
om de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode
te evalueren. Binnen de vergoedingsregeling dyslexie geldt dit
Eventueel
wel als officieel meetmoment.
Advieskalender
Toelichting
keuzesvan een leerlingdossier bij een vermoeden
aanvullend
Voor het opbouwen
(ziedyslexie
ook begeleidende
SBG
van
is het in iedertekst)
geval van belang om na tien weken
extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en
DMT) opnieuw af te nemen.
Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen

14
Alle
Zwakke
leerlingen
DMT kaart 1, leerlingen
AVI M3

12

11

KWALITEITSKAART

ITEITSKAART KWALITEITSKAART

Opbrengstgericht werken

Cito
Alle
leerlingen

benoemen
(Cito/DTLAS)
DMT kaart 1,
2 en 3
AVI E3
Woordenschat
E3 Cito

TTL E4
DMT kaart 1,
2 en 3
BL E4 (Cito of AVI E4
345678)
WS E4

TTL M4 of
DMT kaart 1, TTL M4
- letters
AVI M4 en/of 2 en 3
benoemen
DMT kaart 1, AVI M4
BL M4 (Cito (Cito/DTLAS)
2 en 3
of 345678)
- letters
schrijven
Cito
Protocollen (Cito/DTLAS)
WS M4
Leesproblemen
DMT kaart 1,
en Dyslexie 2 en 3
BL M4
Alle
Zwakke
Alle
Zwakke
AVI M4
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
WS M4
SD of DMT
SD of DMT
kaart 1, 2 en
kaart 1, 2 en
3
3

Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)

Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)

Zwakke
leerlingen
DMT kaart 1, Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij
2 en 3
zwakke leerlingen. Dit is geen genormeerd moment, een leerling
AVI E3
kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van juni
groep 3 om de effectiviteit van de interventies van de afgelopen
Eventueel
periode te evalueren. Binnen de vergoedingsregeling dyslexie
aanvullend
geldt dit wel als officieel meetmoment.
SD
Voor het opbouwen van een leerlingdossier bij een vermoeden
van dyslexie is het in ieder geval van belang om na tien weken
extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en
DMT) opnieuw af te nemen.
Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen
getoetst worden door middel van hardop lezen.

Advieskalender

Alle
leerlingen
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DMT kaart 1, WS E4
2 en 3
AVI E4
BL E4

Woordenschattoetsen kunnen in principe 1x per jaar afgenomen
worden (M-toets). Indien woordenschatonderwijs een aandachts-

Zwakke
leerlingen
DMT kaart 1, Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij
2 en 3
zwakke leerlingen. Dit is geen genormeerd moment, een leerling
AVI M4
kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van januari
om de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode
Eventueel
te evalueren. Binnen de vergoedingsregeling dyslexie geldt dit
aanvullend
wel als officieel meetmoment.
SD
Voor het opbouwen van een leerlingdossier bij een vermoeden
van dyslexie is het in ieder geval van belang om na 10 weken
extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en
DMT) opnieuw af te nemen.
Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen
getoetst worden door middel van hardop lezen.

WS M4
Advieskalender
BL M4

DMT kaart 1,
2 en 3
AVI M4

Zwakke
Alle
leerlingen
leerlingen
- letters
benoemen
(Cit0/DTLAS)
- letters
schrijven
(Cito/DTLAS)
SD of DMT
kaart 1, 2 en
3

Protocollen
Leesproblemen
en Dyslexie
Zwakke
Alle
leerlingen
leerlingen
SD of DMT
kaart 1, 2 en
3

Toetskalender technisch lezen/begrijpend lezen/woordenschat

Groep 4
Groep
4

Meetmoment
oktober/
november

januari/
februari

Meetmoment
april

mei/juni

TTL E4 of
AVI E4 en/of
DMT kaart 1,
2 en 3
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SKAART

Meet-

april

Alle

Opbrengstgericht
moment werken
leerlingen

Cito
Alle
leerlingen
TTL E4 of
AVI E4 en/of
DMT kaart 1,
2 en 3
WS E4
BL E4

Leesproblemen
en Dyslexie
Zwakke
Zwakke
Alle
Alle
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
SD of DMT
SD of DMT
kaart 1, 2 en
kaart 1, 2 en
3
Zwakke
leerlingen
DMT kaart 1,
2 en 3
AVI M4

Eventueel
aanvullend
Advieskalender
SD
Alle
Zwakke
leerlingen
leerlingen
DMT kaart 1, WS
DMTE4
kaart 1,
2 en 3
2 en 3
AVI M4
AVI E4
BL E4

Eventueel
aanvullend
SD

DMT kaart 1, WS E4
Advieskalender
2
en 3
AVI E4
Zwakke
leerlingen
DMT kaart 1,
2 en 3
AVI E4

WS M5
BL M5

Eventueel
aanvullend
SD

Eventueel
aanvullend
Advieskalender
SD

Alle
BL E4
leerlingen

TTL E4 of
TTL E4
DMT kaart 1,
Cito
Protocollen 2 en 3
AVI E4 en/of
Leesproblemen
DMT kaart 1,
BL
E4 (Cito of AVI E4
en
Dyslexie
2 en 3
345678)
Alle
Zwakke
Zwakke
WS E4
Alle
leerlingen
leerlingen
leerlingen
WS E4
leerlingen
SD of DMT
SD of DMT
kaart 1, 2 en
kaart 1, 2 en
3
3
BL E4

Cito

Alle
Zwakke
leerlingen
leerlingen
kaart 1,
DMT kaart 1, DMT
AVI M5
2 en 3
2 en 3
AVI E4
BL M5 (Cito
of 345678)

Protocollen
Leesproblemen
en Dyslexie
Zwakke
Alle
Zwakke
leerlingen
leerlingen
leerlingen
SD of DMT
SD
DMT 3,
TTL M5
DMTofkaart
kaart 1, 2 en
kaart
2 en 11, 2 en
3
3
AVI M5

Protocollen
Leesproblemen
en Dyslexie
Zwakke
Alle
Zwakke
leerlingen
leerlingen
leerlingen
TTL E4
DMT
SD of DMT
SD ofkaart
DMT 1,
kaart 1, 2 en
kaart
2
en 31, 2 en
3
3 E4
BL E4 (Cito of AVI
345678)
WS E4

Toetskalender technisch lezen/begrijpend
3 lezen/woordenschat

Meetmoment
mei/juni
april

Groep 55
Groep
mei/juni

Meetmoment
oktober/
november

Groep 5

Meetmoment
oktober/
januari/
november
februari

Alle
leerlingen
TTL M5 of
AVI M5 en/of
DMT kaart 1,
2 en 3
WS M5 BL M5
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(zie ook begeleidende tekst)

Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij
zwakke leerlingen. Dit is geen genormeerd moment, een leerling
kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van januari
om de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode
te evalueren. Binnen de vergoedingsregeling dyslexie geldt dit
wel als officieel
meetmoment.
Toelichting
keuzes
Voor ook
het opbouwen
van een
leerlingdossier bij een vermoeden
(zie
begeleidende
tekst)
van dyslexie is het in ieder geval van belang om na 10 weken
extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en
DMT) opnieuw af te nemen.
Bij
de keuze van
de toetsen
is hetaan
uitgangspunt
dat leerlingen
Tussentijdse
evaluatie
om vinger
de pols te houden
bij
zwakke leerlingen.
Dit middel
is geenvan
genormeerd
moment, een leerling
getoetst
worden door
hardop lezen.
kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van januari
om de effectiviteit vankunnen
de interventies
van1x
deper
afgelopen
periode
Woordenschattoetsen
in principe
jaar afgenomen
te evalueren.
Binnen
de vergoedingsregeling
dyslexie
geldt dit
worden
(M-toets).
Indien
woordenschatonderwijs
een aandachtswel als
officieelde
meetmoment.
punt
is binnen
school of de resultaten zwak zijn, wordt aanVoor hetom
opbouwen
eenjaar
leerlingdossier
bij een vermoeden
bevolen
de toetsvan
2x per
af te nemen.
van dyslexie is het in ieder geval van belang om na 10 weken
extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en
DMT) opnieuw af te nemen.
Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen
Toelichting
keuzes
getoetst
worden
door middel van hardop lezen.
(zie ook begeleidende tekst)
Woordenschattoetsen kunnen in principe 1x per jaar afgenomen
worden (M-toets). Indien woordenschatonderwijs een aandachtspunt is binnen de school of de resultaten zwak zijn, wordt aanTussentijdse
evaluatie
aan
pols te houden bij
bevolen om de
toets 2xom
pervinger
jaar af
te de
nemen.
zwakke leerlingen. Dit is geen genormeerd moment, een leerling
kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van juni
groep 4 om de effectiviteit van de interventies van de afgelopen
periode te evalueren. Binnen de vergoedingsregeling dyslexie
geldt dit wel als
officieel meetmoment.
Toelichting
keuzes
(zie ook
begeleidende
tekst)
Voor
het opbouwen
van een
leerlingdossier bij een vermoeden
van dyslexie is het in ieder geval van belang om na tien weken
extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en
DMT) opnieuw af te nemen.
Tussentijdse
evaluatie
om vinger
de pols te houden
bij
Bij de keuze van
de toetsen
is hetaan
uitgangspunt
dat leerlingen
zwakke
Dit middel
is geenvan
genormeerd
moment, een leerling
getoetstleerlingen.
worden door
hardop lezen.
kan
alleen
vergeleken
worden met
scores
van bij
juniCAlleen
bij de
zwakke leerlingen
(D- de
en eigen
E-score
op DMT,
wordt opvan
dit de
meetmoment
leerkracht)
groep op
4 om
de van
effectiviteit
de interventies
afgelopen
score
basis
oordeel van
ook
een te
teksttoets
(AVI)
afgenomen.
periode
evalueren.
Binnen
de vergoedingsregeling dyslexie
geldt dit wel als officieel meetmoment.
Voor het opbouwen van een leerlingdossier bij een vermoeden
van dyslexie is het in ieder geval van belang om na tien weken
extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en
DMT) opnieuw af te nemen.
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Cito
Alle
leerlingen

Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)

Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)

Woordenschattoetsen kunnen in principe 1x per jaar afgenomen
worden (M-toets). Indien woordenschatonderwijs een aandachtspunt is binnen de school of de resultaten zwak zijn, wordt aanbevolen om de toets 2x per jaar af te nemen.

Zwakke
leerlingen
DMT kaart 1, Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij
2 en 3
zwakke leerlingen. Dit is geen genormeerd moment, een leerling
AVI M5
kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van januari
om de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode
Eventueel
te evalueren. Binnen de vergoedingsregeling dyslexie geldt dit
aanvullend
wel als officieel meetmoment.
SD
Voor het opbouwen van een leerlingdossier bij een vermoeden
van dyslexie is het in ieder geval van belang om na 10 weken
extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en
DMT) opnieuw af te nemen.
Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen
getoetst worden door middel van hardop lezen.

Advieskalender

DMT kaart 3, DMT kaart 1, WS E5
2 en 1
2 en 3
AVI E5
AVI E5
WS E5

Protocollen
Leesproblemen
en Dyslexie
Zwakke
Alle
leerlingen
leerlingen
SD of DMT
kaart 1, 2 en
3

TTL E5

Protocollen
Advieskalender
Leesproblemen
en Dyslexie
Zwakke
Alle
Zwakke
Alle
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
SD of DMT
SD of DMT
kaart 1, 2 en
kaart 1, 2 en
3
3
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Meetmoment
april

mei/juni

TTL E5 of
AVI E5 en/of
DMT kaart 1,
2 en 3
WS E5

Alle
leerlingen

Cito

Groep 6, 7 en 8

Meetmoment
oktober/
november

17

Zwakke
Alle
Zwakke
leerlingen
leerlingen
leerlingen
SD of DMT
LWS M8
DMT kaart 3, Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij
kaart 1, 2 en (oude versie, eventueel 1 zwakke leerlingen. Dit is geen genormeerd moment, een leerling
3
zolang de
en 2
kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van juni in de
nieuwe WS- AVI E5/AVI E6 voorgaande groep om de effectiviteit van de interventies van de
toets voor
AVI E7
afgelopen periode te evalueren. Binnen de vergoedingsregeling
deze groep
dyslexie geldt dit wel als officieel meetmoment.
nog niet is
Eventueel
Voor het opbouwen van een leerlingdossier bij een vermoeden
verschenen) aanvullend SD van dyslexie is het in ieder geval van belang om na tien weken
extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en
DMT) opnieuw af te nemen.
LWS M8
(oude versie,
zolang de
nieuwe WStoets voor
deze groep
nog niet is
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mei/juni
TTL E5 of
AVI E5 en/of
DMT kaart 1,
Opbrengstgericht werken
2 en 3
WS E5

TTL E5

DMT kaart 3, DMT kaart 1, WS E5
2 en 1
2 en 3
AVI E5
AVI E5
WS E5

SD of DMT
kaart 1, 2 en
3

WS M6 - M8

LWS M8
(oude versie,
zolang de
nieuwe WStoets voor
deze groep
Protocollen nog niet is
Leesproblemen
verschenen)
en
TTLDyslexie
M6 - M8 DMT kaart 1,
Alle
Zwakke
2 en 3
leerlingen
BL M6 - M8 leerlingen
AVI M6/AVI
(Cito of
AVI M7/AVI
345678)
Plus

TTL E6/E7

DMT kaart 3, DMT kaart 3, WS E6 - E7
2 en 1
eventueel18
1
AVI E6/ AVI en 2

Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen
getoetst worden door middel van hardop lezen.

Woordenschattoetsen kunnen in principe 1x per jaar afgenomen
worden (M-toets). Indien woordenschatonderwijs een aandachtspunt is binnen de school of de resultaten zwak zijn, wordt aanbevolen om de toets 2x per jaar af te nemen.

Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)

DMT kaart 3, Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij
eventueel 1 zwakke leerlingen. Dit is geen genormeerd moment, een leerling
en 2
kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van januari
AVI M6/AVI om de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode
M7/ AVI Plus te evalueren. Binnen de vergoedingsregeling dyslexie geldt dit
wel als officieel meetmoment.
Eventueel
Voor het opbouwen van een leerlingdossier bij een vermoeden
aanvullend
van dyslexie is het in ieder geval van belang om na tien weken
SD
extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en
DMT) opnieuw af te nemen.
Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen
getoetst worden door middel van hardop lezen, en dat DMTkaart 3 als uitgangspunt wordt genomen. Het vlot lezen van

Alle
Zwakke
leerlingen
leerlingen
LWS M8
DMT kaart 3, Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden bij
(oude versie, eventueel 1 zwakke leerlingen. Dit is geen genormeerd moment, een leerling
zolang de
en 2
kan alleen vergeleken worden met de eigen scores van juni in de
nieuwe WS- AVI E5/AVI E6 voorgaande groep om de effectiviteit van de interventies van de
toets voor
AVI E7
afgelopen periode te evalueren. Binnen de vergoedingsregeling
deze groep
dyslexie geldt dit wel als officieel meetmoment.
nog niet is
Eventueel
Voor het opbouwen van een leerlingdossier bij een vermoeden
verschenen) aanvullend SD van dyslexie is het in ieder geval van belang om na tien weken
extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en
DMT) opnieuw af te nemen.
Advieskalender
Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)
DMT kaart 3, AVI M6/AVI Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen
Alle
Zwakke
eventueel
M7/AVI Plus getoetst worden door middel van hardop lezen, en dat DMT
leerlingen
leerlingen
1 en 2
kaart 3 als uitgangspunt wordt genomen.
BL M6 - M8
Het vlot lezen van woorden is een goede eerste signalering voor
de leesontwikkeling.
WS M6 - M8
Alleen bij de zwakke leerlingen (D- en E-score op DMT, bij Cscore op basis van oordeel leerkracht) wordt op dit meetmoment
ook een teksttoets (AVI) afgenomen.

Protocollen
Advieskalender
Leesproblemen
en Dyslexie
Zwakke
Alle
Zwakke
leerlingen
leerlingen
leerlingen
SD of DMT
SD of DMT
kaart 1, 2 en
kaart 1, 2 en
3
3
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WS M6 - M8
BL M6 - M8

SD of DMT
kaart 1, 2 en
3

TTL M6 - M8
Alle
Zwakke
of AVI M6/
leerlingen
M7/AVI Plus leerlingen
en/of DMT
kaart 1, 2 en
3

Cito

Alle
leerlingen

Cito

Groep 6,6,7 7
enen
8 8
Groep

Meetmoment
oktober/
november

januari/
Meetfebruari
moment

april

mei/juni

TTL E6/E7 of
AVI E6/AVI
E7/AVI Plus
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Zwakke
leerlingen
SD of DMT
kaart 1, 2 en
3

SD of DMT
kaart 1, 2 en
3

TTL E6/E7

TTL E6/E7

Zwakke
leerlingen

Advieskalender
Alle
leerlingen
BL M6 - M8
Advieskalender
WS M6 - M8

Eventueel
DMT kaart 3,
aanvullend
eventueel
1
SD
en 2
AVI
M6/AVI
WS E6
- E7
M7/ AVI Plus
Eventueel
aanvullend
SD
DMT kaart 3, WS E6 - E7
eventueel 1
en 2
AVI E6/AVI
E7

SD of DMT
kaart 1, 2 en
3
DMT kaart 3, DMT kaart 3,
2 en 1
eventueel 1
AVI E6/ AVI en 2
E7/AVI Plus AVI E6/AVI
E7

WS E6 - E7

DMT kaart 3,
2 en 1
AVI E6/ AVI
E7/AVI Plus

WS E6 - E7

Zwakke
Alle
Zwakke
leerlingen
leerlingen
leerlingen
AVI M7/AVI BL M6 - M8 DMT kaart 3,
SD
of
DMT
Plus 1, 2 en
kaart
eventueel 1
WS M6 - M8
3
en
2
WS M6 - M8
AVI
M6/AVI
M7/ AVI Plus

Cito
Protocollen
Opbrengstgericht werken
Leesproblemen
en Dyslexie
Meet- technischAlle
Zwakke
Alle
Zwakke
Toetskalender
lezen/begrijpend
lezen/woordenschat
moment
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
en/of DMT
(Cito of
AVI M7/AVI
kaart 1, 2 en
345678)
Plus
Cito
Protocollen
3
Leesproblemen
WS M6 - M8
en Dyslexie
Alle
leerlingen
(Cito of
345678)
Meetmoment
april

WS M6 - M8
Alle
leerlingen
BL
M6 - M8
en/of DMT
kaart 1, 2 en
3

WS M6 - M8
BL M6 - M8

mei/juni

TTL E6/E7 of
AVI E6/AVI
E7/AVI Plus
en/of DMT
kaart 1, 2 en
3

april

mei/juni

TTL E6/E7
E6/E7 of
WS
AVI
E6/AVI
(Cito)
E7/AVI Plus
en/of DMT
kaart 1, 2 en
3
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Toelichting keuzes
(zie ook begeleidende tekst)

Het vlot lezen van woorden is een goede eerste signalering voor
de leesontwikkeling.
Toelichting keuzes
(D- en E-score op DMT, bij CAlleen
bij
de
zwakke
leerlingen
(zie ook
begeleidende
score
op basis
van oordeeltekst)
leerkracht) wordt op dit meetmoment
ook een teksttoets (AVI) afgenomen.

Het vlot lezenevaluatie
van woorden
is eenaan
goede
eerste
signalering
Tussentijdse
om vinger
de pols
te houden
bij voor
de leesontwikkeling.
zwakke
leerlingen. Dit is geen genormeerd moment, een leerling
Alleen bij de zwakke leerlingen (D- en E-score op DMT, bij Ckan
alleen
vergeleken
worden
met
de
eigen
scores
van
januari
score op basis van oordeel leerkracht) wordt op
dit meetmoment
om
de
effectiviteit
van
de
interventies
van
de
afgelopen
periode
ookevalueren.
een teksttoets
(AVI)
afgenomen.
te
Binnen
de vergoedingsregeling
dyslexie geldt dit
wel als officieel meetmoment.
Voor het opbouwen van een leerlingdossier bij een vermoeden
Tussentijdse evaluatie om vinger aan de pols te houden weken
bij
van
dyslexie
is
het
in
ieder
geval
van
belang
om
na
tien
zwakke leerlingen.(tussenmoment)
Dit is geen genormeerd
een en
leerling
extra
begeleiding
dezelfdemoment,
toetsen (AVI
kan
alleen
vergeleken
worden met de eigen scores van januari
DMT)
opnieuw
af te nemen.
om de effectiviteit van de interventies van de afgelopen periode
Bij
de
keuze
van
de
toetsen
is
het
uitgangspunt
dat
leerlingen
te
evalueren.
Binnen
vergoedingsregeling
dyslexie
getoetst
worden
doorde
middel
van hardop lezen,
en datgeldt
DMT-dit
wel als officieel meetmoment.
kaart
3
als
uitgangspunt
wordt
genomen.
Het
vlot
lezen van
Voor het opbouwen
vaneerste
een leerlingdossier
bijde
een
vermoeden
woorden
is een goede
signalering voor
leesontwikvan
dyslexie is het in ieder geval van belang om na tien weken
keling.
extra begeleiding (tussenmoment) dezelfde toetsen (AVI en
DMT) opnieuw af te nemen.
Woordenschattoetsen
kunnen in principe 1x per jaar afgenomen
Bij de keuze van de toetsen is het uitgangspunt dat leerlingen
worden
(M-toets).
Indien
woordenschatonderwijs
een
aandachtsgetoetst worden door middel van hardop lezen,
en dat
DMTpunt
is
binnen
de
school
of
de
resultaten
zwak zijn,
wordt
kaart
3 als uitgangspunt
wordt
Het vlot lezen van
per genomen.
jaar af te nemen.
aanbevolen
om de toets 2x
woorden is een goede eerste signalering voor de leesontwikkeling.
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