
TOELICHTING BIJ DE TOETSEN 
 

KLEPEL (2 minuten pseudowoorden lezen) 
De Klepel wordt individueel afgenomen. 
 

BENODIGD MATERIAAL 

* leeskaart 

* scoreformulier 

* stopwatch 
 

REGELS BIJ AFNAME 

* leeskaart ligt met de onderkant boven op tafel. 

* aangeven dat rijen woorden gelezen moeten worden die geen betekenis hebben. 

* op het teken wordt de kaart omgedraaid. 

* aangeven dat gestart mag worden van boven naar beneden, zo snel mogelijk met zo weinig  

   mogelijk fouten. 

* op het scoreformulier per onjuist gelezen woord aangeven wat de leerling leest. 

* na een minuut streep zetten en door laten lezen. 

* na twee minuten stopteken geven. 
 

CORRECTIE 

* tel alle gelezen woorden. 

* tel alle onjuist gelezen woorden. 

* noteer gelezen woorden - onjuist = correct gelezen woorden (bijv. 20-3=17). 
 

PI-dictee (woordendictee) 
Het PI-dictee kan zowel individueel als klassikaal of in een groepje worden afgenomen. 
 

BENODIGD MATERIAAL 

* pen/potlood en papier voor alle leerlingen 

* zinnen en woorden voor degene die de toets afneemt 
 

REGELS BIJ AFNAME 

* zeg  tegen de leerling(en): "Ik ga je nu een zin voorlezen. In deze zin is één woord dat je mag 

opschrijven. Ik zeg steeds welk woord het is. Je begint bovenaan met schrijven".  

* Als de leerlingen de bedoeling begrijpen start je met vorm A blok 5: "Ik begin nu met de eerste zin. 

Luister goed: 'De koe loopt in de wei'. Schrijf maar op: in".  

* Als het woord is opgeschreven zeg je: "Het volgende woord schrijf je onder het eerste woord (evt. 

aanwijzen). Luister maar goed: 'Door de bui werden we erg nat'. Schrijf maar op: bui". 
 

CORRECTIE 

* kijk na elk blok na. 

* bij 8 of meer goed geschreven woorden in een blok doorgaan met het volgende blok.  

* schrijf achter de onjuist geschreven woorden het juiste woord.  

*als de afbreeknorm is bereikt (= max. 7 goed in een blok), dan stoppen. 

* tel alle juist geschreven antwoorden op.  



ZINNENDICTEE 
Eerst moet worden uitgerekend welk dictee bij deze leerling past. Uitgaan van PI-dictee. 
 

NORMEN VOOR ZINNENDICTEE 

score PI    tot 81 = zinnendictee 5a 

score PI  82 -91 = zinnendictee  5b 

score PI  91-100 = zinnendictee 6a 

score PI  101-108 = zinnendictee 6b 

score PI  109-113 = zinnendictee 7a 

score PI  114-118 = zinnendictee 7b 

score PI  v.a. 119 = zinnendictee 8a 
 

BENODIGD MATERIAAL 

* voor elke leerling pen en papier 

* dictee voor degene die het dictee afneemt 
 

REGELS BIJ AFNAME 

* geef aan dat je zinnen gaat voorlezen die zo goed mogelijk opgeschreven moeten worden. 

* lees eerst de hele zin en daarna in stukjes (pauzeren bij de streepjes). 
 

CORRECTIE 

* kijk alleen de dikgedrukte woorden na. 

* schrijf in een andere kleur bij elk onjuist geschreven dikgedrukte woorden de juiste woorden. 

* tel alle juiste woorden en noteer dit aantal bovenaan de tekst. 
 

Tempo Test Rekenen (5 rijen sommen; 1 minuut per rij) 
De TTR kan individueel afgenomen worden, maar ook per groep of groepje leerlingen. 

BENODIGD MATERIAAL 

* per leerling een antwoordformulier 

* stopwatch 
 

REGELS BIJ AFNAME 

* test ligt met de onderkant boven op tafel en mag op een teken omgedraaid worden.  

* leerlingen rekenen uit het hoofd (geen krabbeltjes maken). 

* ze schrijven de antwoorden op de streepjes achter de sommen. 

* ze werken van boven naar beneden en mogen geen sommen overslaan.  

* verbeteringen uitvoeren is niet toegestaan. 

* ze werken alleen in de betreffende kolom. 

* na één minuut zeggen: "Stop, papier met de achterkant boven op tafel".  

* daarna na enkele seconden teken geven om met de volgende kolom te starten.  
 

CORRECTIE 

* kijk de antwoorden na. 

* schrijf onderaan elke kolom: gegeven antwoorden (a) - fouten antwoorden(b) = juiste  

   antwoorden(1). Bijv. 16-2=12 

* tel onderaan de laatste kolom alle juiste antwoorden op.  


