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Verantwoording keuzes bij groepsoverzicht eindsignalering E3 en 

aanwijzingen voor interpretatie:  
 

De eindsignalering E3 wordt afgenomen bij alle leerlingen.  De toets wordt afgenomen om: 

• de groei van de leerling t.o.v. zichzelf bij de wintersingalering te kunnen bepalen (is deze 

leerling voldoende vooruitgegaan in vergelijking met zichzelf, gekeken naar 

vaardigheidsscore) 

• een objectieve niveaubepaling te kunnen doen (A1 t/m E5)  

• het effect van ons onderwijs te kunnen beoordelen (gemiddelde score van de hele groep) en 

het effect van onze interventies gericht aan de subgroepen  

• bij leerlingen met een vermoeden van dyslexie vast te kunnen stellen of er sprake is van twee 

meetmomenten op E-niveau en de mate van het effect van de geboden interventies 

Afname kan pas wanneer kern 11 is afgerond, niet eerder! De toetsen maken deel uit van het LVS en 

de opbrengsten worden ingevoerd voor het meetmoment E3.  

De volgende toetsen worden afgenomen:  

Woorden lezen: DMT kaart 1, 2 en 3: Alle drie de kaarten 1 minuut. In Esis wordt de score van alle 

drie de kaarten ingevoerd. Er wordt gekeken naar de voortgang in vaardigheidsscore sinds de 

wintersignalering (en bij zwakke leerlingen ook de voorjaarssignalering) om de groei vast te stellen. 

Ook wordt het niveau bepaald (niveau A1 t/m E5). De toets wordt individueel afgenomen bij alle 

leerlingen.  

Aanwijzingen voor interpretatie: Evenals bij de voorjaarssignalering,  blijft de verhouding 

tussen kaart 1, 2 en 3 veel zeggen over de mate van automatiseren. Als de leerling op kaart 2 

en 3 relatief hoger scoort dan op kaart 1 kan dit wijzen op een moeizame(re) automatisering. 

Aan het einde van het jaar kun je uitspraken doen over het leestempo van de leerling en dit 

doorgeven aan de leerkracht van groep 4 bij de overdracht. Leerlingen met problemen met 

automatiseren en tempo hebben in de zomervakantie veel oefening nodig. Leerlingen die al 

met Bouw! werken moeten die in de vakantie zeker doorzetten. Daarnaast kan het 

programma ‘Vos & Haas’ tegen de zomderdip worden aangeboden. Geef dit door aan de 

leerkracht van groep 4 en de Intern Begeleider, zodat deze leerlingen in de tweede week van 

groep 4 kunnen worden getoetst om te zien wat het effect van deze zomerinterventie is 

geweest en in hoeverre de leerling wel/niet is teruggezakt in de vakantie.  

Tekst lezen: AVI: Bij leerlingen die tijdens de wintersignalering M3 niet op beheersingsniveau lazen, 

is bij de voorjaarssignalering de M3-kaart opnieuw afgenomen. Wanneer de leerling de kaart toen 

wel op beheersingsniveau las, is ook de M3-Extra-kaart afgenomen en eventueel ook nog de E3. In 

principe wordt op dit moment door getoets vanaf de kaart na het hoogste beheersingsniveau. Voor 

de meeste leerlingen zal dat starten met E3, maar dat hoeft niet. Zoek in het LVS op ‘waar de leerling 

gebleven is’ en toets vanaf daar verder. Er wordt door getoetst tot het hoogste instructieniveau. De 

score wordt ingevoerd in het LVS, dit is het hoogst behaalde beheersingsniveau (want dat is wat het 

kind echt kan, het feitelijke niveau).  
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Aanwijzingen voor interpretatie: Het behalen van AVI E3 op beheersingsniveau is een 

voorwaarde voor het soepel kunnen aansluiten bij Estafette in groep 4. Kinderen die tijdens 

de wintersignalering M3 nog niet op beheersingsniveau hebben behaald kunnen toch 

enorme sprongen vooruit maken. De hoeveelheid gelezen kilometers is van belang. Daarom 

toetsen we onbeperkt door vanaf de kaart na het hoogst behaalde beheersingsniveau van de 

winter- of voorjaarssignalering tot het hoogste instructieniveau. Het is van belang dit niveau 

te weten omdat de leerling het meeste leerrendement behaald op het hoogste 

instructieniveau. Daar ligt de meeste uitdaging voor de leerling, de boeken zijn leuker en het 

is net niet te moeilijk. Door boeken op een te laag niveau te lezen, maken kinderen 

onvoldoende leesontwikkeling door. Daarom het kind altijd op het hoogste instructieniveau 

boeken laten kiezen in de bibliotheek. Op het rapport komt het hoogste beheersingsniveau 

te staan. Wanneer er veel verschil zit tussen het hoogste beheersingsniveau en het hoogste 

instructieniveau is het goed dit te vermelden aan ouders, zodat zij hun kind uitdagen boeken 

op een hoog niveau te gaan lezen.  Wanneer leerlingen E3 nog niet behaald hebben of net, is 

het verstandig het zomerprogramma van ‘Vos en Haas’ aan te bieden (zie bij aanwijzingen 

voor interpretatie DMT) en indien van toepassing dient Bouw! voortgezet te worden.  

Woorden schrijven: Cito Spelling 3.0:  De Cito Spelling 3.0 geeft informatie over de 

spellingvaardigheid. We gebruiken de reguliere normering van Cito en de daarbij behorende 

niveaubepaling. De gegevens worden ingevoerd in Esis. 

Aanwijzingen voor interpretatie: Spellen is het omgekeerde van lezen. Wat je bij lezen niet 

altijd kunt horen, kun je bij spelen zien. In deze fase van het leesproces, zegt de 

spellingvaardigheid ook veel over de elementaire leeshandeling. Je ziet heel scherp of 

leerlingen in clusters bijvoorbeeld een letter weglaten of letters van volgorde verwisselen 

(bijv. drop wordt dop of dorp). In de context kan een leerling compenseren met begrip, bij 

spellen gaat dat niet. Dit geeft belangrijke informatie. Leerlingen die zwak scoren bij spelling, 

moet je in de toekomst blijven volgen op accuratesse bij het lezen. Een onvolledige 

spellinghandeling kan duiden op problemen in de elementaire leeshandeling op de langere 

termijn. Daarnaast kun je zien (net zoals bij de AVI), hoe de letterkennis op 

toepassingsniveau van het spellen is geautomatiseerd. Doet een kind woorden met een 

bepaalde letter fout, dan kan deze dus in de alledaagse lees- en/of spelhandeling 

onvoldoende geautomatiseerd zijn en vraagt dit om interventies in de komende periode. 

Daarnaast gaat spellen een steeds belangrijkere plaats innemen als zelfstandige vaardigheid 

In de eerste helft van het jaar staat spelling ten dienste van de leesontwikkeling, in de 

tweede helft van helft van het jaar en in groep 4 gaan deze vaardigheden zich steeds meer 

los van elkaar ontwikkelen. Het is dus ook mogelijk dat leerlingen wel spellingproblemen 

ervaren en geen leesproblemen en andersom.  

Begrijpen lezen: Cito Begrijpend lezen 3.0: Begrijpend lezen is het uiteindelijke doel van leren lezen. 

Naast de dagelijkse observaties van het leesbegrip en methode-gebonden toetsen van VLL, die erg 

veel informatie geven, nemen we aan het einde van groep 3 voor het eerst de Cito Begrijpend lezen 

3.0 af. We gebruiken de reguliere normering van Cito en de daarbij behorende niveaubepaling. De 

gegevens worden ingevoerd in Esis. DE TOETS MAG NIET WORDEN VOORGELEZEN! De toets mag wel 

in stukken worden afgenomen. Zie voor dergelijke aanpassingen het document ‘aanpassingen 

toetsen bij leerlingen met leesproblemen en dyslexie’.  
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Aanwijzingen voor interpretatie:  De ontwikkeling van technisch lezen en leesbegrip kunnen 

soms ver uiteen lopen. Technisch sterke lezers zijn niet altijd ook sterke begrijpende lezers of 

andersom. Ga er dus niet zonder meer vanuit dat een kind wel begrijpt wat het leest, maar 

controleer het leesbegrip in de dagelijkse leesactiviteiten en methode-gebonden toetsen. 

Deze toets is daarop een aanvulling. In de overdracht naar groep 4 is het van belang sterke 

verschillen tussen technische leesvaardigheid en begripsvaardigheid goed te benoemen, de 

leerkracht moet daarop afstemmen. Bij leerlingen die technisch zwakke lezers zijn, kan de 

leestechniek het begrip in de weg staan. Dan scoort de leerling lager omdat er te veel 

capaciteit van het (werk)geheugen besteed wordt aan de techniek, waardoor er ‘geen ruimte 

meer overblijft voor de inhoud’, terwijl het kind het best snapt. Om te weten te komen of dit 

inderdaad het geval is, kan de toets nogmaals afgenomen worden maar dan voorgelezen of 

kan er gebruik gemaakt worden van een toets begrijpend luisteren. Bespreek dit met de 

Intern Begeleider.  

 

 


