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Goed om te weten

De toets Begrijpend lezen M4 sluit aan bij  
AVI-niveau M4.

Voorafgaand aan de afname

In de algemene handleiding vind je meer 
over:
• afname digitaal of op papier  

Je kunt bij elke afname opnieuw kiezen, 
want de ontwikkeling blijft in beeld. Voor 
leerlingen die dyslectisch zijn, is er bij de 
digitale toets een auditief ondersteunde 
versie beschikbaar. Heeft een leerling die 
nodig, neem dan de digitale toets af. 

• het niveau van de toets  
Voor leerlingen die zich veel sneller of juist 
wat langzamer dan gemiddeld ontwikkelen 
kun je kiezen voor een ander niveau óf je 
kiest bewust voor de digitale adaptieve 
toets M4. Alle overwegingen vind je in de 
algemene handleiding.

• extra aanpassingen  
Ons advies: normaal waar kan, aangepast 
waar nodig. Op de volgende pagina vind je 
een tabel met mogelijke aanpassingen in 
verschillende situaties. 

Stap 1 Planning 
De toets Begrijpend lezen bestaat uit twee 
taken. Een taak duurt circa 30 tot 40 minuten. 
Er is geen tijdslimiet; leerlingen mogen in hun 
eigen tempo werken. 

Stap 2 Organisatie
• Controleer de ruimte waar je de toets 

afneemt: haal hulpmiddelen tijdelijk weg 
of dek deze af.

• Beslis hoe je de tafels opstelt. Zorg ervoor 
dat leerlingen rustig kunnen werken en 
niet bij elkaar kunnen kijken.

Stap 3 Materialen verzamelen 
Digitale afname 
Zet/leg klaar voor elke leerling: 
• een computer of een ander device en 

eventueel een muis en toetsenbord 
• een koptelefoon

Raadpleeg de Handleiding webbased digitale 
toetsen voor het klaarzetten van de toets.

Papieren afname 
Leg klaar voor elke leerling: 
• een opgavenboekje 
• een potlood en een gum 
• eventueel een markeerstift als leerlingen 

gewend zijn in teksten te markeren
• eventueel een afdekblad (half A4-vel)

Tip!  Download voorafgaand aan de afname  
de voorbeeldopgaven en zet ze op het 
digitale schoolbord. 

Begrijpend lezen
Afname-instructie M4

Leerling
in beeld
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Rekenen-Wiskunde
Afname-instructie M4

Voorafgaand aan de afname

In de algemene handleiding vind je meer 
over:
• afname digitaal of op papier 

Je kunt bij elke afname en voor elke 
leerling afzonderlijk kiezen welke 
afnamevorm het best past, want de 
ontwikkeling blijft in beeld.

• het niveau van de toets
Voor leerlingen die zich veel sneller of juist 
wat langzamer dan gemiddeld ontwikkelen 
kun je kiezen voor een ander niveau óf je 
kiest bewust voor de digitale adaptieve 
toets M4. Alle overwegingen vind je in de 
algemene handleiding.

• extra aanpassingen
Ons advies: normaal waar kan, aangepast 
waar nodig. Op de volgende pagina vind je 
een tabel met mogelijke aanpassingen in 
verschillende situaties. 

Stap 1 Planning 
De toets Rekenen-Wiskunde bestaat uit twee 
taken. Een taak duurt ongeveer 30 minuten. 
Er is geen tijdslimiet; de leerlingen mogen in 
hun eigen tempo werken. 
Je kunt de leerlingen van tevoren kennis laten 
maken met ‘De wereld van Kim en Tom’. 

Stap 2 Organisatie 
• Controleer de ruimte waar je de toets 

afneemt: haal getallenlijnen en andere 
hulpmiddelen tijdelijk weg of dek deze af.

• Beslis hoe je de tafels opstelt. Zorg ervoor 
dat de leerlingen rustig kunnen werken en 
niet bij elkaar kunnen kijken.

Stap 3 Materialen verzamelen 
Digitale afname 
Zet/leg klaar voor elke leerling: 
• een computer of een ander device met een 

muis en eventueel een toetsenbord 
• een koptelefoon
• kladpapier

Raadpleeg de Handleiding webbased digitale 
toetsen voor het klaarzetten van de toets.

Papieren afname
Leg klaar voor elke leerling: 
• een opgavenboekje 
• een potlood en een gum 
• kladpapier

Zet klaar op het digibord:
• de voorbeeldopgaven
• ‘De wereld van Kim en Tom’

Leerling
in beeld
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Voorafgaand aan de afname

In de algemene handleiding vind je meer 
over:
• afname digitaal of op papier  

Je kunt bij elke afname opnieuw kiezen, 
want de ontwikkeling blijft in beeld. Het is 
belangrijk dat leerlingen goed bekend zijn 
met de letters op het toetsenbord. Is dat 
niet het geval? Neem dan een papieren 
toets af. 

• het niveau van de toets  
Voor leerlingen die zich veel sneller of juist 
wat langzamer dan gemiddeld ontwikkelen 
kun je kiezen voor een ander niveau óf je 
kiest bewust voor de digitale adaptieve 
toets M4. Alle overwegingen vind je in de 
algemene handleiding.

• extra aanpassingen  
Ons advies: normaal waar kan, aangepast 
waar nodig. Op de volgende pagina vind je 
een tabel met mogelijke aanpassingen in 
verschillende situaties.

Stap 1 Planning 
De toets Spelling bestaat uit twee taken.  
Een taak duurt 20 tot 30 minuten. Er is geen 
tijdslimiet. 

Stap 2 Organisatie 
• Controleer de ruimte waar je de toets 

afneemt: haal spellingkaarten of andere 
hulpmiddelen tijdelijk weg of dek deze af.

• Beslis hoe je de tafels opstelt. Zorg ervoor 
dat leerlingen rustig kunnen werken en 
niet bij elkaar kunnen kijken.

Stap 3 Materialen verzamelen 
Digitale afname 
Zet/leg klaar voor elke leerling: 
• een computer of een ander device en 

eventueel een muis en toetsenbord 
• een koptelefoon

Raadpleeg de Handleiding webbased digitale 
toetsen voor het klaarzetten van de toets.

Papieren afname 
Leg klaar voor elke leerling: 
• een opgavenboekje 
• een potlood en een gum 

Taalverzorging
Afname-instructie M4
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Taak 1 Taak 2

Opgave nummer Antwoord Opgave nummer Antwoord

1 D 1 D

2 C 2 D

3 A 3 D

4 B 4 A

5 A 5 C

6 C 6 B

7 D 7 A

8 C 8 A

9 C 9 D

10 B 10 D

11 C 11 A

12 C 12 B

13 B 13 C

14 A 14 D

15 B 15 D

16 A 16 B

17 A 17 A

18 B 18 B

Leerling in beeld | Begrijpend lezen

Nakijkkaart M4

Nakijkinstructie
• Kijk de opgaven na. 
• Tel het aantal goede antwoorden bij elkaar op. Dit is de toetsscore.
• Zet de toetsscore in Cito platform of Computerprogramma LOVS.

Wat reken je fout?
• de opgaven die fout beantwoord zijn
• de opgaven die overgeslagen zijn
• de opgaven waarbij twee of meer 

bolletjes zijn ingekleurd

Goede antwoorden
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Nakijkkaart M4

Nakijkinstructie
• Kijk de opgaven na. 
• Tel het aantal goede antwoorden bij elkaar op. Dit is de toetsscore.
• Zet de toetsscore in Cito platform of Computerprogramma LOVS, of kies voor handmatige invoer door de 

foute antwoorden aan te klikken.

Wat reken je goed?
• Antwoorden met een gespiegeld cijfer dus 

3 in plaats van 3.
• De leerling begrijpt de cijfers wel, maar 

heeft moeite met de juiste notatiewijze.

Wat reken je fout?
• De leerling geeft twee antwoorden.
• De leerling slaat opgaven over.
• De leerling keert getalsymbolen om. 

Bijvoorbeeld 31 in plaats van 13.

Leerling in beeld | Rekenen-Wiskunde

Taak 1 Taak 2

Opgave nummer Antwoord Opgave nummer Antwoord

1 18 1 3e hokje

2 85 2 32

3 20 3 31

4 42 4 15

5 12 5 4

6 30 6 62

7 90 7 85

8 29 8 56

9 7 9 18

10 19 10 35

11 20 11 4

12 36 12 22

13 5 13 30

14 30 14 60

15 92 15 3

16 2 16 4

17 43 17 17

18 77 18 93

19 8 19 48

20 4 20 40

21 97 21 20

22 12 22 11

Goede antwoorden
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Taak 1 Taak 2

Opgave-

nummer

Antwoord Opgave-

nummer

Antwoord Opgave-

nummer

Antwoord Opgave-

nummer

Antwoord

1 zwerm 11 kraantje 1 miertje 11 vorm

2 angst 12 schor 2 plooi 12 schijf

3 bijl 13 drijfnat 3 vergiet 13 schaakbord

4 stempel 14 fraai 4 stoor 14 poort

5 held 15 speurneus 5 hei 15 vriend

6 zool 16 schuil 6 hengst 16 waaien

7 geur 17 behang 7 zeur 17 scheut

8 groeien 18 stad 8 feesttent 18 maand

9 links 19 strookje 9 sleutel 19 hengel

10 sein 20 vliegtuig 10 grond 20 pluisje

Leerling in beeld | Taalverzorging

Nakijkkaart M4

Nakijkinstructie
• Kijk de opgaven na. 
• Tel het aantal goede antwoorden bij elkaar op. 

Dit is de toetsscore.
• Zet de toetsscore in Cito platform of 

Computerprogramma LOVS, of kies voor 
handmatige invoer van de antwoorden van de 
leerling.

Wat reken je fout?
• Woorden die anders gespeld zijn dan op 

het voorleesblad
• Overgeslagen opgaven
• Woorden met een gespiegelde letter 

waardoor een foutief geschreven woord 
ontstaat 
Bijvoorbeeld ‘dril’ in plaats van ‘bril’.  
Hier is het namelijk niet duidelijk of dit 
een schrijfmotorisch spiegelbeeld-
probleem betreft of een letterteken-
verwisseling.

• Woorden waarbij de letters van een 
tweetekenklank zijn omgekeerd 
Bijvoorbeeld iu in plaats van ui of ue in 
plaats van eu.

Wat reken je goed?
• Woorden met een gespiegelde letter, 

waarbij er geen andere letter ontstaat
Dit geldt bijvoorbeeld voor de j, g, t.  
Schrijft een leerling dus de ‘g’ in het 
woordje ‘brug’ gespiegeld, dan reken je dit 
goed. De leerling beheerst de letter wel, 
maar niet de schrijf vaardigheid. Noteer dit 
wel als aandachtspunt voor deze leerling. 
N.b. Een q in plaats van een p mag je goed 
rekenen, omdat de q nog niet is 
aangeboden.

• Woorden met een hoofdletter
Of de hoofdletter nu aan het begin, aan 
het eind of op een andere plek in het 
woord staat. Ook als het hele woord in 
hoofd letters is geschreven, reken je dit 
goed.

• Woorden met een ij geschreven als een y
Schrijft de leerling dus ‘bly’ in plaats van 
‘blij’, dan reken je dit goed.

• Woorden met spaties erin 
‘Zand bak’ in plaats van ‘zandbak’ of  
‘tuin slang’ in plaats van ‘tuinslang’ reken 
je dus goed. Het gaat erom dat de leerling 
alle letters in het woord correct en in de 
goede volgorde opschrijft.

Goede antwoorden

Starten met Leerling in beeld doe je zo
Wat goed: jij gaat de groei van je leerlingen volgen met Leerling in beeld. Voordat je start hebben we alles 
wat handig is om te weten voor jou op een rijtje gezet. Veel succes!

   Allereerst: inloggen
Inloggen doe je via de Leerling in beeld-tegel in Basispoort. Het kan ook zijn dat de tegel 
zichtbaar is binnen je eigen schoolomgeving.
 

Cito - Leerling in beeld       
Lib

 
Tip: bekijk de korte Rondleiding in Leerling in beeld voordat je begint.
 
Dat kan ook via deze QR-code.

   Ingelogd, en dan?
Nadat je bent ingelogd, kom je binnen op het dashboard van Leerling in beeld. Het kan zijn 
dat het dashboard nog leeg is. Je hebt dan in de huidige periode nog geen afname gedaan. 

   Goed om te weten
• Zijn de rapportages nog leeg? Pas nadat de datamigratie is afgerond, zie je de 

toetsresultaten terug in de rapportages. Zijn de rapportages van jouw leerlingen nog leeg? 
Vraag dan aan de intern begeleider of de datamigratie al is afgerond. 

• Zien jij en je collega’s andere functionaliteiten in Leerling in beeld? Dat kan, afhankelijk van 
je rol in Basispoort en gekoppelde groepen krijg je toegang tot bepaalde functionaliteiten.

 – Rol leerkracht | Je ziet de leerlingen van je gekoppelde groepen en je kunt leerling- en 
groepsrapportages inzien. 

 – Rol intern begeleider | Je ziet alle groepen van de school.  Het dashboard is dan ook 
groepsoverstijgend en je ziet rapportages op leerling-, groeps- en schoolniveau.  
Bij ‘Administratie’ kun je doelen stellen voor de school. 

   Werken met Leerling in beeld
Wil je weten hoe de verschillende onderdelen werken? Per onderdeel is er ook een  
instructie filmpje en handleiding beschikbaar. Dat kan ook via deze QR-code. 

 
Tip: in Leerling in beeld onder ‘Productinformatie’ en ‘Help’  
vind je alles wat je moet weten. 

Kijk ook eens op cito.nl/wereldvolgroei voor meer informatie.

https://www.youtube.com/watch?v=eP9Ol6mGCuM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV4sbIJcDaaPeT43o5U5ouqfHwJyJWniW
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs-leerling-in-beeld/gebruikers


Nieuwe instrumenten voor 
het volgen van leerlingen
De school van je zoon of dochter gebruikt volgtoetsen voor inzicht in talenten 
en mogelijkheden. Voor extra inzichten in het sociaal-emotioneel functioneren 
en de studiehouding ontwikkelt Cito samen met scholen nieuwe instrumenten. 
Die worden binnenkort door de school gebruikt. Met die instrumenten kan je 
zoon of dochter laten zien hoe het met hem/haar gaat. Ze helpen de docent 
leerlingen beter te begeleiden en obstakels te overwinnen.

Als de nieuwe instrumenten bij jouw zoon of dochter in de klas worden gebruikt, maken de leerlingen twee 
taken die elk ongeveer een kwartier duren. Deze taken worden ingepland door de school en worden op de 
computer gemaakt. Voor leerlingen met dyslexie is er auditieve ondersteuning. Je zoon of dochter hoeft zich 
voor de afname niet voor te bereiden.

Voor  
ouders

februari 2022

Waar vind ik welke informatie 
over Leerling in beeld?
Je vindt deze handleidingen in Leerling in beeld via het Cito platform of in de Cito Portal.

Leerling
in beeld

In de algemene handleiding vind je informatie over onder 

andere het doel, de doelgroep en de opzet van Leerling in 

beeld. Ook geven we je handvatten voor het opstellen van 

een toetsvisie. 

In de specifieke handleiding van een vakgebied lees je alles 

over de opzet van de toetsen. Ook vind je hier een 

stappenplan om meer uit je afname te halen,  de verdieping 

en een inhouds verantwoording.

De afname-instructies per vakgebied en per niveau gebruik je 

om de afname voor te bereiden en uit te voeren. 

Op de nakijkkaarten per vakgebied en per niveau vind je de 

juiste antwoorden en instructies voor het nakijken.

In de handleiding webbased digitale toetsen 

lees je hoe je de digitale toetsen afneemt op 

verschillende devices. Per device vind je 

specificaties en instructies.
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Goed om te weten

De toets Begrijpend lezen M4 sluit aan bij  
AVI-niveau M4.

Voorafgaand aan de afname

In de algemene handleiding vind je meer 
over:
• afname digitaal of op papier  

Je kunt bij elke afname opnieuw kiezen, 
want de ontwikkeling blijft in beeld. Voor 
leerlingen die dyslectisch zijn, is er bij de 
digitale toets een auditief ondersteunde 
versie beschikbaar. Heeft een leerling die 
nodig, neem dan de digitale toets af. 

• het niveau van de toets  
Voor leerlingen die zich veel sneller of juist 
wat langzamer dan gemiddeld ontwikkelen 
kun je kiezen voor een ander niveau óf je 
kiest bewust voor de digitale adaptieve 
toets M4. Alle overwegingen vind je in de 
algemene handleiding.

• extra aanpassingen  
Ons advies: normaal waar kan, aangepast 
waar nodig. Op de volgende pagina vind je 
een tabel met mogelijke aanpassingen in 
verschillende situaties. 

Stap 1 Planning 
De toets Begrijpend lezen bestaat uit twee 
taken. Een taak duurt circa 30 tot 40 minuten. 
Er is geen tijdslimiet; leerlingen mogen in hun 
eigen tempo werken. 

Stap 2 Organisatie
• Controleer de ruimte waar je de toets 

afneemt: haal hulpmiddelen tijdelijk weg 
of dek deze af.

• Beslis hoe je de tafels opstelt. Zorg ervoor 
dat leerlingen rustig kunnen werken en 
niet bij elkaar kunnen kijken.

Stap 3 Materialen verzamelen 
Digitale afname 
Zet/leg klaar voor elke leerling: 
• een computer of een ander device en 

eventueel een muis en toetsenbord 
• een koptelefoon

Raadpleeg de Handleiding webbased digitale 
toetsen voor het klaarzetten van de toets.

Papieren afname 
Leg klaar voor elke leerling: 
• een opgavenboekje 
• een potlood en een gum 
• eventueel een markeerstift als leerlingen 

gewend zijn in teksten te markeren
• eventueel een afdekblad (half A4-vel)

Tip!  Download voorafgaand aan de afname  
de voorbeeldopgaven en zet ze op het 
digitale schoolbord. 

Begrijpend lezen
Afname-instructie M4

Leerling
in beeld
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Rekenen-Wiskunde
Afname-instructie M4

Voorafgaand aan de afname

In de algemene handleiding vind je meer 
over:
• afname digitaal of op papier 

Je kunt bij elke afname en voor elke 
leerling afzonderlijk kiezen welke 
afnamevorm het best past, want de 
ontwikkeling blijft in beeld.

• het niveau van de toets
Voor leerlingen die zich veel sneller of juist 
wat langzamer dan gemiddeld ontwikkelen 
kun je kiezen voor een ander niveau óf je 
kiest bewust voor de digitale adaptieve 
toets M4. Alle overwegingen vind je in de 
algemene handleiding.

• extra aanpassingen
Ons advies: normaal waar kan, aangepast 
waar nodig. Op de volgende pagina vind je 
een tabel met mogelijke aanpassingen in 
verschillende situaties. 

Stap 1 Planning 
De toets Rekenen-Wiskunde bestaat uit twee 
taken. Een taak duurt ongeveer 30 minuten. 
Er is geen tijdslimiet; de leerlingen mogen in 
hun eigen tempo werken. 
Je kunt de leerlingen van tevoren kennis laten 
maken met ‘De wereld van Kim en Tom’. 

Stap 2 Organisatie 
• Controleer de ruimte waar je de toets 

afneemt: haal getallenlijnen en andere 
hulpmiddelen tijdelijk weg of dek deze af.

• Beslis hoe je de tafels opstelt. Zorg ervoor 
dat de leerlingen rustig kunnen werken en 
niet bij elkaar kunnen kijken.

Stap 3 Materialen verzamelen 
Digitale afname 
Zet/leg klaar voor elke leerling: 
• een computer of een ander device met een 

muis en eventueel een toetsenbord 
• een koptelefoon
• kladpapier

Raadpleeg de Handleiding webbased digitale 
toetsen voor het klaarzetten van de toets.

Papieren afname
Leg klaar voor elke leerling: 
• een opgavenboekje 
• een potlood en een gum 
• kladpapier

Zet klaar op het digibord:
• de voorbeeldopgaven
• ‘De wereld van Kim en Tom’

Leerling
in beeld
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Voorafgaand aan de afname

In de algemene handleiding vind je meer 
over:
• afname digitaal of op papier  

Je kunt bij elke afname opnieuw kiezen, 
want de ontwikkeling blijft in beeld. Het is 
belangrijk dat leerlingen goed bekend zijn 
met de letters op het toetsenbord. Is dat 
niet het geval? Neem dan een papieren 
toets af. 

• het niveau van de toets  
Voor leerlingen die zich veel sneller of juist 
wat langzamer dan gemiddeld ontwikkelen 
kun je kiezen voor een ander niveau óf je 
kiest bewust voor de digitale adaptieve 
toets M4. Alle overwegingen vind je in de 
algemene handleiding.

• extra aanpassingen  
Ons advies: normaal waar kan, aangepast 
waar nodig. Op de volgende pagina vind je 
een tabel met mogelijke aanpassingen in 
verschillende situaties.

Stap 1 Planning 
De toets Spelling bestaat uit twee taken.  
Een taak duurt 20 tot 30 minuten. Er is geen 
tijdslimiet. 

Stap 2 Organisatie 
• Controleer de ruimte waar je de toets 

afneemt: haal spellingkaarten of andere 
hulpmiddelen tijdelijk weg of dek deze af.

• Beslis hoe je de tafels opstelt. Zorg ervoor 
dat leerlingen rustig kunnen werken en 
niet bij elkaar kunnen kijken.

Stap 3 Materialen verzamelen 
Digitale afname 
Zet/leg klaar voor elke leerling: 
• een computer of een ander device en 

eventueel een muis en toetsenbord 
• een koptelefoon

Raadpleeg de Handleiding webbased digitale 
toetsen voor het klaarzetten van de toets.

Papieren afname 
Leg klaar voor elke leerling: 
• een opgavenboekje 
• een potlood en een gum 

Taalverzorging
Afname-instructie M4

©
 Cito B.V. Arnhem

 (2021) | 09 2021

Taak 1 Taak 2

Opgave nummer Antwoord Opgave nummer Antwoord
1 D 1 D

2 C 2 D

3 A 3 D

4 B 4 A

5 A 5 C

6 C 6 B

7 D 7 A

8 C 8 A

9 C 9 D

10 B 10 D

11 C 11 A

12 C 12 B

13 B 13 C

14 A 14 D

15 B 15 D

16 A 16 B

17 A 17 A

18 B 18 B

Leerling in beeld | Begrijpend lezen

Nakijkkaart M4

Nakijkinstructie
• Kijk de opgaven na. 
• Tel het aantal goede antwoorden bij elkaar op. Dit is de toetsscore.
• Zet de toetsscore in Cito platform of Computerprogramma LOVS.

Wat reken je fout?
• de opgaven die fout beantwoord zijn
• de opgaven die overgeslagen zijn
• de opgaven waarbij twee of meer 

bolletjes zijn ingekleurd

Goede antwoorden
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Nakijkkaart M4

Nakijkinstructie
• Kijk de opgaven na. 
• Tel het aantal goede antwoorden bij elkaar op. Dit is de toetsscore.
• Zet de toetsscore in Cito platform of Computerprogramma LOVS, of kies voor handmatige invoer door de 

foute antwoorden aan te klikken.

Wat reken je goed?
• Antwoorden met een gespiegeld cijfer dus 

3 in plaats van 3.
• De leerling begrijpt de cijfers wel, maar 

heeft moeite met de juiste notatiewijze.

Wat reken je fout?
• De leerling geeft twee antwoorden.
• De leerling slaat opgaven over.
• De leerling keert getalsymbolen om. 

Bijvoorbeeld 31 in plaats van 13.

Leerling in beeld | Rekenen-Wiskunde

Taak 1 Taak 2

Opgave nummer Antwoord Opgave nummer Antwoord
1 18 1 3e hokje

2 85 2 32

3 20 3 31

4 42 4 15

5 12 5 4

6 30 6 62

7 90 7 85

8 29 8 56

9 7 9 18

10 19 10 35

11 20 11 4

12 36 12 22

13 5 13 30

14 30 14 60

15 92 15 3

16 2 16 4

17 43 17 17

18 77 18 93

19 8 19 48

20 4 20 40

21 97 21 20

22 12 22 11

Goede antwoorden
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Taak 1 Taak 2
Opgave

nummer

Antwoord Opgave

nummer

Antwoord Opgave

nummer

Antwoord Opgave

nummer

Antwoord

1 zwerm 11 kraantje 1 miertje 11 vorm

2 angst 12 schor 2 plooi 12 schijf

3 bijl 13 drijfnat 3 vergiet 13 schaakbord

4 stempel 14 fraai 4 stoor 14 poort

5 held 15 speurneus 5 hei 15 vriend

6 zool 16 schuil 6 hengst 16 waaien

7 geur 17 behang 7 zeur 17 scheut

8 groeien 18 stad 8 feesttent 18 maand

9 links 19 strookje 9 sleutel 19 hengel

10 sein 20 vliegtuig 10 grond 20 pluisje

Leerling in beeld | Taalverzorging

Nakijkkaart M4

Nakijkinstructie
• Kijk de opgaven na. 
• Tel het aantal goede antwoorden bij elkaar op. 

Dit is de toetsscore.
• Zet de toetsscore in Cito platform of 

Computerprogramma LOVS, of kies voor 
handmatige invoer van de antwoorden van de 
leerling.

Wat reken je fout?
• Woorden die anders gespeld zijn dan op 

het voorleesblad
• Overgeslagen opgaven
• Woorden met een gespiegelde letter 

waardoor een foutief geschreven woord 
ontstaat 
Bijvoorbeeld ‘dril’ in plaats van ‘bril’.  
Hier is het namelijk niet duidelijk of dit 
een schrijfmotorisch spiegelbeeld
probleem betreft of een letterteken
verwisseling.

• Woorden waarbij de letters van een 
tweetekenklank zijn omgekeerd 
Bijvoorbeeld iu in plaats van ui of ue in 
plaats van eu.

Wat reken je goed?
• Woorden met een gespiegelde letter, 

waarbij er geen andere letter ontstaat
Dit geldt bijvoorbeeld voor de j, g, t.  
Schrijft een leerling dus de ‘g’ in het 
woordje ‘brug’ gespiegeld, dan reken je dit 
goed. De leerling beheerst de letter wel, 
maar niet de schrijf vaardigheid. Noteer dit 
wel als aandachtspunt voor deze leerling. 
N.b. Een q in plaats van een p mag je goed 
rekenen, omdat de q nog niet is 
aangeboden.

• Woorden met een hoofdletter
Of de hoofdletter nu aan het begin, aan 
het eind of op een andere plek in het 
woord staat. Ook als het hele woord in 
hoofd letters is geschreven, reken je dit 
goed.

• Woorden met een ij geschreven als een y
Schrijft de leerling dus ‘bly’ in plaats van 
‘blij’, dan reken je dit goed.

• Woorden met spaties erin 
‘Zand bak’ in plaats van ‘zandbak’ of  
‘tuin slang’ in plaats van ‘tuinslang’ reken 
je dus goed. Het gaat erom dat de leerling 
alle letters in het woord correct en in de 
goede volgorde opschrijft.

Goede antwoorden



Nieuwe instrumenten voor 
het volgen van leerlingen
De school van je zoon of dochter gebruikt volgtoetsen voor inzicht in talenten 
en mogelijkheden. Voor extra inzichten in het sociaal-emotioneel functioneren 
en de studiehouding ontwikkelt Cito samen met scholen nieuwe instrumenten. 
Die worden binnenkort door de school gebruikt. Met die instrumenten kan je 
zoon of dochter laten zien hoe het met hem/haar gaat. Ze helpen de docent 
leerlingen beter te begeleiden en obstakels te overwinnen.

Als de nieuwe instrumenten bij jouw zoon of dochter in de klas worden gebruikt, maken de leerlingen twee 
taken die elk ongeveer een kwartier duren. Deze taken worden ingepland door de school en worden op de 
computer gemaakt. Voor leerlingen met dyslexie is er auditieve ondersteuning. Je zoon of dochter hoeft zich 
voor de afname niet voor te bereiden.

Voor  
ouders

februari 2022

Algemene 
handleiding

Specifieke 
handleiding 
per 
vakgebied

Afname-
instructies

Nakijk-
kaarten

Handleiding 
webbased 
digitale 
toetsen 

Zicht krijgen op Leerling  
in beeld

••

Zicht krijgen op de inhoud 
van een specifiek vakgebied

••

De afname voorbereiden ••

De digitale toetsen 
klaarzetten

••

Een toets afnemen ••

Een papieren toets nakijken ••

De resultaten interpreteren

-op leerlingniveau •• ••

-op groepsniveau •• ••

-op schoolniveau ••

Doelen stellen op basis van  
de toetsresultaten

••

Tip: voorbeeldopgaven  
Wil je voorafgaand aan een papieren afname de voorbeeldopgaven op het digibord laten zien? Dat kan!  
Er zijn per vakgebied pdf-bestanden beschikbaar die je hiervoor kunt gebruiken.

Tip: kennismaken met Kim en Tom  
Je kunt je leerlingen voor de toetsafname kennis laten maken met de ‘Wereld van Kim en Tom’ via het digibord.  
Zo leren zij de figuren kennen die zij tot en met groep 8 in de toetsen tegenkomen. Er zijn per vakgebied 
pdf-bestanden beschikbaar die je hiervoor kunt gebruiken.

De wereld van Kim en Tom

Kim


