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Verantwoording keuzes bij groepsoverzicht voorjaarssignalering en 

aanwijzingen voor interpretatie:  
 

De voorjaarssignalering wordt alleen afgenomen bij leerlingen die uitvielen op de wintersignalering 

of bij wie u twijfels over de voortgang heeft.  De toetsen worden afgenomen om de groei van de 

leerling t.o.v. zichzelf bij de wintersignalering vast te stellen. Er komt geen betrouwbare 

niveaubepaling op dit moment. Afname kan pas wanneer kern 9 is afgerond, niet eerder! We kijken 

naar de DMT en AVI en kijken daarbij naar de groei in vaardigheidsscores en dle. We kijken dus niet 

naar het niveau, want die is op dat moment onbetrouwbaar. In het LVS voer je de toetsen in voor het 

meetmoment M3.  

De volgende toetsen worden afgenomen:  

Woorden lezen: DMT kaart 1 en 2: Beide kaarten 1 minuut. Er wordt gekeken naar de voortgang in 

vaardigheidsscore sinds de wintersignalering om de groei vast te stellen. Daarnaast wordt gekeken 

naar de groei in DLE omdat dit eenvoudig inzicht geeft in het aantal maanden groei. De toets wordt 

individueel afgenomen bij alle leerlingen. Het gaat nu alleen naar de totaalscore van beide kaarten 

omdat het hier een tussenevaluatie betreft.  

Aanwijzingen voor interpretatie: In eerste instantie is de vraag of de leerling in kern 7 t/m 9 

voldoende groeien. Na de wintersignalering is de leesaanpak al uitgebreid in kaart gebracht. 

Daarin zal niet veel veranderen in drie maanden. Echter, ook nu blijft de verhouding tussen 

kaart 1 en 2 veel zeggen over de mate van automatiseren. Als de leerling op kaart 2 relatief 

hoger scoort kan dit wijzen op een moeizame(re) automatisering. Hou deze leerlingen goed 

in de gaten en oefen extra op tempoverhogen, bijv. met Veilig & Vlot. Wanneer een leerling 

weinig groei in vaardigheidsscore en DLE maakt op de DMT, kijk dan ook naar de resultaten 

op Veilig & Vlot van kern 7 t/m 9. Ziet u daar ook uitval?  

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

wordt nu de M3-kaart opnieuw afgenomen. Wanneer de leerling de kaart nu wel op 

beheersingsniveau lees, wordt ook de M3-Extra-kaart afgenomen en eventueel ook nog de E3. De 

score van M3 wordt ingevoerd in het LVS, de score van M3-Extra kan daarin niet worden ingevoerd. 

Wanneer E3 ook is afgenomen, wordt deze wel weer in Esis gezet.  

Aanwijzingen voor interpretatie: Voor een aantal leerlingen komt de afname van de AVI te 

vroeg, vooral als kern 6 nog maar net uit is. Zij halen M3 dan vaak net niet op 

beheersingsniveau, terwijl ze dat een paar weken later waarschijnlijk wel halen. Er wordt 

gekeken of dit nu inderdaad het geval is. Bij leerlingen die M3 nu op beheersingsniveau halen 

wordt verder getoetst met M3-Extra en eventueel E3, zodat de groei verder gevolgd kan 

worden. E3 hoeft natuurlijk nog niet op beheersingsniveau te zijn nu. De M3-Extra en E3-

toets geeft een indicatie van de te verwachten ontwikkeling van de leerling (is E3 haalbaar). 

Dit kan belangrijke informatie zijn bij bijvoorbeeld de overweging van een doublure.  
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Woorden schrijven: Cito Spelling:  De Cito Spelling geeft informatie over de spellingvaardigheid. In 

geval van de 3.0-versie, is er ook voor dit meetmoment M3/E3 een betrouwbare spellingtoets. 

Hiermee vervalt het PI-dictee voor groep 3. De toets wordt meegenomen bij het overzicht van de 

voorjaarssignalering, omdat hij ook veel informatie geeft over de leesvaardigheid (zie hieronder bij 

interpretatie). We gebruiken de reguliere normering van Cito en de daarbij behorende 

niveaubepaling. Belangrijk is het om de vaardigheidsscore te noteren, om deze in juni te kunnen 

vergelijken (gaat de leerling t.o.v. zichzelf voldoende vooruit). De toets wordt klassikaal afgenomen 

bij alle leerlingen.  

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 goed 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.  

 


