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Als leren je lief is

Als leerlingen niet of nauwelijks op school zijn geweest, neem je dan LVS-toetsen
af? Scholen buigen zich massaal over die vraag. Natuurlijk ben je benieuwd
hoe je leerlingen er nu voor staan. Je hebt deze informatie ook nodig om te
kunnen sturen. Als je ons vraagt of toetsen een goed idee is, dan is het antwoord
volmondig ja. Het is goed om de balans van het begrijpend lezen op te maken
met een methodeonafhankelijke toets, zoals Cito of IEP.

Tijdens het onderwijs op afstand zagen we verschillen in hoe leraren de
begrijpend leeslessen hebben aangeboden. Sommige scholen hebben
Nieuwsbegrip Goud ingezet om de lessen – met hulp van de video’s van ‘Juf
Kim’ - te continueren. Anderen maakten een combinatie van online instructie

Gratis webinar

en verwerking op papier. Hoe de lessen ook zijn gegeven, het is sowieso

Wil je meer weten over het interpreteren

anders gegaan. Toch is een meetmoment nuttig om daarmee te achterhalen

van de resultaten van de M toets en het

welk tekstniveau het beste past bij je leerlingen. De informatie van een
methodeonafhankelijke toets, aangevuld met methodetoetsinformatie én je
observaties bij het actief lezen van de leerlingen, maakt dat je de lessen beter

differentiëren in groepjes? Volg dan één
van onze gratis webinars.

af kunt stemmen op het niveau.

MELD JE AAN!
Als leren je lief is
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Hoe pak je dit aan?
Voor begrijpend lezen is het belangrijkste dat je kijkt naar de vaardigheidsscores
uit de methodeonafhankelijke toets. In onderstaande tabel is Cito* als voorbeeld

Ontwikkeling

TBL

TBL

deze groei gemiddeld vergeleken met de landelijke groei, of is de groei meer of

Gem

Gem

minder dan gemiddeld? Voor een gemiddelde groei kun je de tabel aanhouden.

M

E

genomen. Je kijkt naar de groei tussen de laatste scores en het jaar ervoor. Is

M

E

Groep 3

117

Groep 4

22

134

139

Groep 5

22

21

156

160

Houd voor een goede inschatting van het tekstniveau altijd de begrijpend

Groep 6

19

18

175

178

leesresultaten van de voorgaande jaren ernaast en ga bij onvoldoende groei niet

Groep 7

16

17

191

195

Groep 8

16

17

207

214

gelijk omlaag in tekstniveau, maar probeer eerst de leerling meer te begeleiden
en meer instructie te geven. Focus op de doelen van de les (leesdoel en lesdoel) en
probeer de meeste begrijpend leestijd te gebruiken om de leerlingen in groepjes
actief te laten lezen.

Brugklas

233

> Brugklas

247

In de tabel hierboven is bijvoorbeeld te zien dat de landelijk
gemiddelde groei in vaardigheidsscore van de middentoets
M5 naar M6 156 naar 175 is (dus 19 punten).
* zie voor meer informatie de Algemene handleiding Nieuwsbegrip blz 18 en 19, ook voor andere LVS.
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Vijf tips voor na de LVS
toets begrijpend lezen
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Tip

Groep 3 leerkrachten opgelet: leerlingen die in
groep 3 al goed technisch kunnen lezen, kun je
zo nu en dan een Nieuwsbegriptekst aanbieden.
Voor deze leerlingen zijn de teksten op AA-Alfa niveau het meest geschikt. AA-Alfa is geschreven op

De LVS toets geeft je inzicht in het niveau van je leerlingen, en is het uitgangspunt

niveau E3. Let wel goed op het onderwerp: beoor-

om je begrijpend leeslessen opnieuw te bekijken. Met deze vijf tips leg je de

deel of het geschikt is voor leerlingen in groep 3.

lat hoog zodat je leerlingen zich moeten verdiepen in pittige teksten die hen
voldoende uitdagen om hun begrijpend leesvaardigheden toe te passen.
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Tip

1

Tip

Heeft je leerling een vaardigheidsscore van 226 of

Een groep 4-leerling die op de
Cito begrijpend lezen 3.0 een
vaardigheidsscore boven de 156
scoort of bij de IEP een DLE van 26,
kan teksten op niveau A gaan lezen.

hoger? Deze leerling kan Nieuwsbegripteksten op
niveau C aan. Bij de IEP toets zijn dat de leerlingen
met een DLE van 60.
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Tip

Geef je les in groep 8? Leerlingen met een
uitstroom naar havo/vwo kunnen aan de slag
met de teksten en opdrachten van niveau C.
Het is van belang deze leerlingen op niveau C
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Tip

Wanneer laat je je leerlingen doorstromen
naar een B-tekst? Boven een vaardigheidsscore van 186 kunnen leerlingen van groep
6 zeker de B-teksten aan. Bij de IEP kan je
de grens aanhouden van DLE 46.

te laten werken, voor een goede aansluiting op
het voortgezet onderwijs.
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Over de
referentieniveaus
Er zijn referentieniveaus vastgelegd voor taal en voor rekenen. Voor taal zijn
er eisen op verschillende domeinen: (kijken &) luisteren, spreken, gesprekken
voeren, schrijven, lezen van zakelijke teksten, fictielezen/literaire ontwikkeling, en
taalbeschouwing (waaronder spelling & grammatica).
Commissie Meijerink heeft vastgesteld dat 85 procent van de leerlingen moet
uitstromen op niveau 1F. De signaleringswaarden voor 1S/2F zijn afhankelijk van de
schoolweging.
1S/2F is het ‘gewenst algemeen maatschappelijk niveau’, het niveau dat zoveel
mogelijk mensen (minimaal) zouden moeten beheersen om qua leesvaardigheden
goed in de maatschappij mee te kunnen komen. Zoveel mogelijk scholieren
scholieren moeten dit niveau beheersen als ze van de basisschool komen. In de tabel
hieronder kun je lezen hoe de tekstniveaus van Nieuwsbegrip corresponderen met
de referentieniveaus.
Referentieniveau
Nieuwsbegrip
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<1F

1F

1S / 2F

2F - 3F

A

B

C

D
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Onze missie: goed
begrijpend leesonderwijs
Als leren je lief is

Goed kunnen begrijpend lezen is een belangrijke voorwaarde voor schoolsucces.
leren. Dit doen we vanuit Nieuwsbegrip door wekelijks rijke, interessante leesteksten

Gratis webinar

en woordenschatonderwijs te bieden. Daarnaast geven we handvatten aan leraren

Wil je meer weten over het interpreteren van de

voor de juiste didactiek. Onze aanpak is gebaseerd op recente wetenschappelijke

resultaten van de M toets en het differentiëren in

inzichten in wat werkt bij begrijpend leren lezen.

groepjes? Volg dan één van onze gratis webinars.

Daarom is het onze missie om leerlingen deze vaardigheid zo goed mogelijk aan te

MELD JE AAN!

Onze adviseurs begrijpend lezen bezoeken scholen door heel Nederland om teams
te helpen bij het neerzetten van een gerichte leesaanpak. In deze trainingen gaan
wij bijvoorbeeld in op differentiatie op leesniveau, zodat sterke en zwakkere lezers

Advies op maat nodig? Bekijk onze trainingen via

het juiste leesaanbod krijgen. Ook kunnen we scholen helpen op onderwerpen als

www.nieuwsbegrip.nl/trainingen, of neem con-

leesmotivatie en begrijpend luisteren.

tact op via nieuwsbegrip@cedgroep.nl. Voortaan
meer tips? Meld je aan voor de Nieuwsbegrip
Nieuwsbrief.
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