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Verantwoording keuzes bij groepsoverzicht wintersignalering en 

aanwijzingen voor interpretatie:  
 

Fonologisch bewustzijn: auditieve analyse en synthese: In principe moeten de leerlingen deze 

vaardigheid na een paar weken groep 3 onder de knie hebben. Uit de herfstsignalering is gebleken 

welke kinderen dat nog niet hadden. Die kinderen neem je dezelfde toets nogmaals af. De normering 

is niet veranderd, de drempelwaarde (minimaal aantal goed om te kunnen stellen dat je deze 

vaardigheid beheerst) blijft ook 12. U neemt dezelfde toetsversie af als bij de herfstsignalering. 

Wanneer u toen koos voor audant en audisynt uit ‘Diagnostiek voor Technisch lezen en aanvankelijk 

spellen’, kortweg DTLAS, doet u dat hier ook. Dat het dezelfde woorden betreft heeft in dit geval 

nauwelijks invloed, het hertoetseffect is verwaarloosbaar bij deze vaardigheid.  Koos u voor een 

andere toetsvariant (bijv. screeningsinstrument beginnende geletterdheid) dan gebruikt u die nu ook 

weer Deze toets hoeft nergens anders worden ingevoerd. De toets wordt individueel afgenomen bij 

uitvallers van de herfstsignalering.  

Aanwijzing voor interpretatie: De kinderen die uitvallen op deze toetsonderdelen hebben 

problemen met hun fonologische vaardigheden, iets wat kan duidelijk op dyslexie. Leg deze 

score naast de score van de overige toetsen. Wanneer die in orde zijn, is er waarschijnlijk 

niets aan de hand. Als die ook onvoldoende zijn, is het misschien nodig om verder 

fonologisch onderzoek te doen. Dit overleggen met de IB-er. Apart trainen van auditieve 

analyse en synthese heeft in dit stadium van de leesontwikkeling geen effect en kan zelfs 

contraproductief zijn, dus niet doen.  

 

Letterkennis: Fonemendictee en Lettertoets: Uitgangspunt is dat alle leerlingen een 100% score 

halen op het letterdictee en de taak letters benoemen, zowel wat betreft aantal goed als de tijd! Met 

maximaal 1 fout. We weten uit ervaring dat niet iedereen 100% behaald, zeker de laatst aangeleerde 

letters en dubbelklanken kunnen nog moeilijk zijn, maar het is wel de doelstelling. Een goede, 

volledig geautomatiseerde letterkennis is van groot belang voor het komen tot een effectieve 

leeshandeling.  Er wordt gebruik gemaakt van de toetsen van de methode. In het overzicht de foute 

letters vermelden en eventueel aangeven wat opvalt. Vervolgens invoeren op de toetssite van de 

methode. Die koppelt daar een niveau aan (bijv. voldoende, twijfelachtig of goed), dat niveau neemt 

u over op het excell-overzicht (de kleur van het hokje past zich dan aan). Er zijn ook andere 

lettertoetsen (zowel fonemen als grafemen), maar die van de methode volstaat op het moment van 

de wintersignalering. Let op: de kinderen kunnen nog steun hebben aan de afbeelding bij het 

grafemendictee. Deze methode-toetsversie is dus in verhouding eenvoudiger dan een toetsversie 

zonder visuele ondersteuning. Het dictee wordt klassikaal afgenomen bij alle leerlingen, de 

lettertoets individueel bij alle leerlingen  

Aanwijzing voor interpretatie: De kinderen die uitvallen op deze toets hebben extra oefening 

nodig om de letterkennis zo snel mogelijk geautomatiseerd te hebben. Neem dit niet licht op, 

letterkennis is een belangrijke voorwaarde en als die niet 100% geautomatiseerd is (ook/juist 

op tempo!), blijft het kind dat de rest van groep 3 hinderen. De meeste methoden gaat vanaf 

kern 7 er ook vanuit dat de letterkennis geautomatiseerd is.  Kijk goed hoe VLL dat aanbiedt 

en als dat niet genoeg aan de orde komt, vorm dan een groepje leerlingen dat iedere dag de 

letterkennis extra automatiseert. Voor leerlingen die heel erg uitvallen is Connect Klanken en 

Letters of Bouw! een goed programma, overleggen met IB-er of dat nodig is en voor welke 

letters.  
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Woorden lezen: DMT kaart 1 en 2: Beide kaarten 1 minuut. We gebruiken de reguliere normering 

van Cito en de daarbij behorende niveaubepaling. Belangrijk is het om de vaardigheidsscore te 

noteren, om deze in maart en juni te kunnen vergelijken (gaat de leerling t.o.v. zichzelf voldoende 

voortuit?). Er is gekozen voor de DMT en niet voor Veilig & Vlot, omdat de DMT landelijk genormeerd 

is. De DMT wordt vaak ook opbrengstgericht besproken bij de groepsbesprekingen. Veilig & Vlot 

wordt wel afgenomen en ingevoerd in de toetssite, maar wordt in het groepsoverzicht niet 

meegenomen. De toets wordt individueel afgenomen bij alle leerlingen. Op het overzicht worden 

DMT 1 en 2 apart vermeld, in het LVS worden de scores bij elkaar gevoegd.  

Aanwijzingen voor interpretatie: Vooral de leesaanpak is van belang om te observeren, bijv. 

langzaam maar alles goed of juist snel met veel fouten (of een adequate leesaanpak). Uit 

analyse van de fout gelezen woorden kan ook blijken dat bepaalde letters in  het leesproces 

nog niet geautomatiseerd zijn (bijv. telkens de /eu/ niet goed gelezen of bij die moeilijke 

letter aarzelen). Noteer dit soort informatie in het daarvoor bestemde vakje (te weinig 

ruimte? Gebruik dan de mogelijkheid voor het plaatsen van een opmerking d.m.v. het rode 

driehoekje in de rechterbovenhoek; ga op het betreffende hokje staan, kies in de werkbalk 

controleren en dan ‘nieuwe opmerking’). De verhouding tussen kaart 1 en 2 zegt veel over de 

mate van automatiseren. Als de leerling op kaart 2 relatief hoger scoort kan dit wijzen op een 

moeizame(re) automatisering. Houd deze leerlingen goed in de gaten en oefen extra op 

tempoverhogen, bijv. met Veilig & Vlot. Wanneer een leerling uitvalt op de DMT, kijk dan ook 

naar de resultaten op Veilig & Vlot van kern 4 t/m 6. Ziet u daar ook uitval?  

Tekst lezen: AVI: Het is beter te kiezen voor afname van de AVI, in plaats van de leestekst van de 

methode. De AVI is namelijk ook nodig voor het LVS en beide is dubbelop. Het onderdeel 

leesbegripsvragen van de methode kan worden opgevangen in de toets begrijpend luisteren. 

Wanneer de leerling M3 op beheersingsniveau leest, toetst u verder tot het hoogste instructieniveau. 

De toets wordt individueel afgenomen bij alle leerlingen. Bij de afname wordt tijd en fouten 

genoteerd. Als er fouten worden gemaakt, wordt aangegeven welk type fouten dat zijn (te weinig 

ruimte, zie hierboven voor werkwijze ‘opmerking’). De tijd wordt ook genoteerd en indien nodig 

wordt een opmerking over de leesaanpak (spellend, radend, traag, vlot e.d.) gemaakt. In het laatste 

hokje wordt per afgenomen kaart aangegeven of er beheersings-, instructie- of frustratieniveau is 

behaald. Bij de opmerkingen kan worden aangegeven wat het hoogst behaalde instructieniveau na E-

3 bij zeer sterke lezers is. De meeste leerlingen zullen maximaal M3 en E3 behalen.  

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. Ga hier 

nuchter mee om. In maart kan bij deze leerlingen de M3 en M3+ worden afgenomen, om te 

zien of ze in hun ontwikkeling ‘op schema zijn en blijven’. Dan is het gat naar E3 niet zo groot. 

Haalt de leerling M3 bij lange na niet of zelfs op frustratieniveau, dan is extra hulp wel nodig. 

Afhankelijk van de andere toetsen zijn er verschillende interventies, bovenop het 

methodische aanbod, mogelijk (Connect Woordherkenning of Vloeiend lezen of Bouw!). 

Overleg met de IB-er wat voor de betreffende leerlingen effectief kan zijn. Bekijk de 

resultaten van de AVI ook vooral in relatie tot de DMT. Heeft de leerling steun aan de 

context? Of gaat hij dan juist radend lezen. Of een leerling de technische vaardigheid van de 

elementaire leeshandeling beheerst zie je in principe in de DMT, of de leerling de toepassing 

ervan beheerst, zie je in principe op de AVI.  
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Woorden schrijven: Cito Spelling:  De Cito Spelling geeft informatie over de spellingvaardigheid. 

Deze wordt meegenomen bij het overzicht van de wintersignalering, omdat hij ook veel informatie 

geeft over de leesvaardigheid (zie hieronder bij interpretatie). De reguliere normering van Cito en de 

daarbij behorende niveaubepaling wordt gebruikt. Belangrijk is het om de vaardigheidsscore te 

noteren, om deze in juni te kunnen vergelijken (gaat de leerling t.o.v. zichzelf voldoende voortuit). De 

Cito spelling wordt meestal ook opbrengstgericht besproken tijdens de groepsbespreking. 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.  

Woordenschat: Cito Woordenschat: Woordenschat is een belangrijke factor bij het lezen met directe 

woordherkenning (leeswoordenschat) én leesbegrip. De toets wordt meegenomen bij het overzicht 

van de wintersignalering, omdat hij ook informatie geeft over het leesbegrip (zie hieronder bij 

interpretatie). De reguliere normering van Cito en de daarbij behorende niveaubepaling wordt 

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

(gaat de leerling t.o.v. zichzelf voldoende voortuit). De Cito woordenschat wordt meestal ook 

opbrengstgericht besproken tijdens de groepsbespreking. De toets wordt klassikaal afgenomen bij 

alle leerlingen.  

Aanwijzingen voor interpretatie: Een goede woordenschat is belangrijk voor leesbegrip en 

het komen tot directe woordherkenning (bekende woorden worden makkelijker 

geautomatiseerd en dus vloeiend gelezen dan onbekende woorden = leeswoordenschat). 

Woordschat is per definitie moeilijk meetbaar omdat het sterk afhankelijk is van welke 

woorden in de klas zijn aangeboden. Daarom is dagelijkse observatie daarbij van groot belang 

om de score goed te kunnen interpreteren. Op een methode-onafhankelijke 

woordenschattoets worden ook woorden gevraagd die niet vaak voor komen. Zo kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen kinderen met een grote woordenschat en kinderen met 

een beperkte woordenschat. Woorden trainen heeft geen zin, kwalitatief rijk taalonderwijs 

wel, al zie je het effect daarvan pas na een aantal jaren als er op schoolniveau aan gewerkt 

wordt.  


