
Dat is duidelijk!

Indeling werkboeken
in ster-niveaus
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Op welk ster-niveau laten we kinderen werken in groep 6,7 en 8?

Inleiding

Vanaf groep 6 heeft Pluspunt werkboeken op drie niveau’s: 1-ster  voor rekenzwakke 
kinderen, 2-ster  voor gemiddelde kinderen en 3-ster  voor rekensterke kinderen. 
Aan het begin van ieder schooljaar zult u dus per kind moeten inschatten met welk 
werkboek hij zal werken. In dit document geven wij u praktische tips en richtlijnen die u 
kunnen helpen bij deze keuze en de mogelijke evaluatie ervan.

Bij de indeling in niveaus kunt u ‘harde’ gegevens uit een leerlingvolgsysteem 
(bijvoorbeeld Cito) gebruiken of de resultaten van de Kwartaaltoetsen en bloktoetsen 
(Pluspunt). Het belangrijkst is echter uw eigen inzicht in de capaciteiten van een kind, en 
de betrokkenheid van het kind zelf. 

Tip: Hanteer de gegevens uit de laatste (vierde) kwartaaltoets van Pluspunt voor de 
indeling in het nieuwe schooljaar groep 6,7 en 8. 

Cito-toets

Voor elke Cito-toets geldt dat de daarop behaalde score kan worden omgezet naar een 
score op één en dezelfde schaal, de Vaardigheidsschaal. Aan elke vaardigheidsscore, ook 
wel normscore genoemd, is weer een niveauscore verbonden.
Een C-score geeft aan dat het kind aan de lage kant van het midden qua percentages zit, 
dus meer ‘matig’ dan ‘voldoende’. Bij een kind met een hoge B-score (dicht tegen een 
A-score) past eerder ‘goed’ dan voldoende’. Maar heeft dit kind een lage B-score (dus 
dichter bij niveau C), dan past eerder ‘voldoende’.
Zo ook bij de Cito-score D. Bij een kind met een hoge D-score past ‘onvoldoende’. Maar 
bij een kind met een lage D-score past eerder ‘zwak’.
Kinderen met een Cito-C score presteren onder het landelijk gemiddelde. Dit landelijk 
gemiddelde ligt boven de 6 als het in cijfers wordt uitgedrukt. 
Bij een kind met een hoge C-score past daarom ‘voldoende’, en bij een kind met een lage 
C-score past ‘onvoldoende’.

Tip: Hanteer de vaardigheidsscores bij Cito en kijk naar leerrendement. 
Kijk dus naar ‘groei’. 
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De verschillende niveaus in de groepen.

Het is goed te bedenken dat alle kinderen in groep 6 - net als in groep 3 tot en met 
5 - toewerken naar streefdoelen. Een kind dat in groep 6 op  niveau werkt, werkt op 
basisdoelniveau. Op dit  niveau worden bijvoorbeeld meer voorbeelduitwerkingen, 
modellen enzovoorts gebruikt. 
Vanaf groep 7 wordt in de leerlijn een verdeling gemaakt op fundamenteel doel 
(minimumdoel)  en op streefdoel (basisdoel)  en . Een kind dat in groep 7 (en 
8) op  niveau werkt, werkt dus op fundamenteel niveau. Het is niet eenvoudig om een 
kind dat vanaf groep 7 op een (voor hem) te laag fundamenteel niveau werkt, terug te 
plaatsen op een hoger streefniveau met basisdoelen. 
Ten aanzien van de uitstroom van kinderen aan het eind groep 8 kan gedacht worden 
aan: 
•  Uitstroom kinderen op  niveau eind groep 8 richting VMBO- Basisberoepsgerichte 

leerweg (VMBO-P). Dus kinderen die vooral praktisch ingesteld zijn. 
•  Uitstroom kinderen op  en  niveau eind groep 8 VMBO-Kaderberoepsgerichte 

leerweg, VMBO-T en hoger. 
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Richtlijnen voor de instap in groep 6.

Neem eind groep 5 de rekenvorderingen tijdens een bespreking door. Gebruik 
bijvoorbeeld de gegevens van laatste Kwartaaltoets groep 5 van Pluspunt en/of de scores 
van Cito E-5. 
Kijk bij het Cito niet alleen naar de niveaus (A t/m E of l t/m V), maar ook naar het 
leerrendement. Kijk dus naar ‘groei’.
Met name het plaatsen van kinderen op  niveau of  niveau is een gezamenlijke 
teamverantwoording. Hierbij is ook de ib-er aanwezig. (zie ook de algemene handleiding 
van groep 6)

Tip: Streef er naar om een zo groot mogelijk groep op  niveau te laten werken. 
Dit zijn dus kinderen die ‘voldoende’ tot ‘goed’ scoren op de bloktoetsen en/of de 
Kwartaaltoetsen van Pluspunt. Zo ook kinderen met bijvoorbeeld een hoge E tot en 
met hoge B score bij het Cito. 

Het is verstandig aandacht te hebben voor kinderen die in groep 5 regelmatig 
onvoldoende scoren op de bloktoetsen en/of de Kwartaaltoetsen van Pluspunt en 
die bij het Cito een (lage) E score hebben of weinig toename in hun profiel met 
vaardigheidsscores laten zien. Zij komen mogelijk in groep 6 in aanmerking voor  
het  niveau.  
Daarnaast moet u aandacht besteden aan kinderen die in groep 5 regelmatig goed 
scoren op de bloktoetsen en/of de Kwartaaltoetsen van Pluspunt. Zo ook kinderen 
met een A-score op het Cito. Zij komen mogelijk in groep 6 in aanmerking voor het 

 niveau. Er wordt op dat niveau meer inzicht gevraagd en de doelen worden ook in 
toepassingssituaties gebruikt. 
Ten slotte blijft uw professionele blik op de capaciteiten van kinderen van groot belang. U 
kent uw kinderen het best!

Evalueer in groep 6 het niveau waarop de kinderen werken bijvoorbeeld in januari (na 
de tweede Kwartaaltoets (na blok 6) of Cito M-6 toets). Bijvoorbeeld: kinderen die op 

 niveau werken en steeds goed scoren, werken op een te laag niveau. Laat kinderen 
eventueel op een ander niveau verder gaan. (in groep 6 werken alle kinderen toe naar de 
streefdoelen (basisdoelen).
Evalueer het niveau ten slotte aan het eind van het jaar bij de overgang naar groep 7 (na 
de laatste Kwartaaltoets, na blok 12) en/of Cito E-6 toets). 
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Richtlijnen voor de instap in groep 7.

Neem eind groep 6 de rekenvorderingen tijdens een bespreking door. Gebruik 
bijvoorbeeld de gegevens van laatste Kwartaaltoets groep 6 van Pluspunt en/of de scores 
van Cito E-6. Kijk bij het Cito niet alleen naar de niveaus (A t/m E of l t/m V), maar vooral 
naar het leerrendement. Kijk dus naar ‘groei’.
Kinderen die in groep 6 op  niveau hebben gewerkt en daar heel veel moeite mee 
hebben gehad, zijn potentiële  kinderen in groep 7. 
Kinderen die in groep 6 op  hebben gewerkt en daar geen problemen mee hadden, 
werken mogelijk op een te laag niveau. U kunt ze in groep 7 op  niveau plaatsen zodat 
zij alle doelen op basisniveau aangeboden krijgen. Bedenk, dat een kind dat in groep 7 
(en 8) op  niveau werkt, alleen de minimumdoelen doet. Het is niet eenvoudig om 
een kind dat op een (voor hem) te laag fundamenteel niveau (minimumdoelen) werkt 
terug te plaatsen op een streefniveau met basisdoelen. 
Met name het plaatsen van kinderen op  of  is een gezamenlijke 
teamverantwoording. Hierbij is ook de ib-er aanwezig. (zie ook de algemene handleiding 
van groep 7)

Tip: Streef er naar om een zo groot mogelijk groep op  niveau te laten werken. 
Dit zijn dus kinderen die ‘voldoende’ tot ‘goed’ scoren op de bloktoetsen en/of de 
Kwartaaltoetsen van Pluspunt. Zo ook kinderen met bijvoorbeeld een hoge E tot en 
met hoge B score bij het Cito. 

Het is verstandig aandacht te hebben voor kinderen die in groep 6 regelmatig 
onvoldoende scoren op de bloktoetsen en/of de Kwartaaltoetsen van Pluspunt en 
die bij het Cito een (lage) E score hebben of weinig toename in hun profiel met 
vaardigheidsscores laten zien. Zij komen mogelijk in groep 7 in aanmerking voor  
het  niveau.  
Daarnaast moet u aandacht besteden aan kinderen die in groep 6 regelmatig goed 
scoren op de bloktoetsen en/of de Kwartaaltoetsen van Pluspunt. Zo ook kinderen 
met een A-score op het Cito. Zij komen mogelijk in groep 7 in aanmerking voor het 

 niveau. Er wordt op dat niveau meer inzicht gevraagd en de doelen worden ook in 
toepassingssituaties gebruikt. 
Ten slotte blijft uw professionele blik op de capaciteiten van kinderen van groot belang.  
U kent uw kinderen het best!

Evalueer het niveau waarop de kinderen werken bijvoorbeeld in januari (na de tweede 
Kwartaaltoets van Pluspunt (na blok 6) of Cito M-7 toets). Bijvoorbeeld: kinderen die op 

 niveau werken en steeds goed scoren, werken mogelijk op een te laag niveau. Laat 
kinderen eventueel op  niveau verder gaan. 
Evalueer het niveau tenslotte aan het eind van het jaar bij de overgang naar groep 8 (na 
de laatste Kwartaaltoets groep 7 (na blok 12) of Cito E-7 toets). 
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Richtlijnen voor de instap in groep 8.

In principe gaan kinderen die in groep 7 op een bepaald niveau werken daar in groep 
8 mee verder. Naar aanleiding van evaluaties aan het eind van groep 7 kan afgesproken 
worden om een kind op een ander niveau te plaatsen. 

Vanuit de praktijk

Rekenzwakke kinderen kunnen op de diverse rekendomeinen verschillend scoren 
(bijvoorbeeld ‘matig’ bij cijferen en ‘zeer zwak’ bij breuken). U kunt u deze kinderen 
tijdens de interactieve lessen bij domeinen die beter gaan, gewoon laten meedoen op 
zowel fundamenteel niveau als op streefniveau. Deze kinderen doen de verwerking dan 
wel op hun eigen  niveau. 

Als u met de hele school overstapt naar Pluspunt 3

Als u met de hele school in één keer overstapt dan is het kiezen van het gewenste niveau 
in groep 6,7 en 8 een iets ander traject dan hierboven beschreven. Er zijn bijvoorbeeld 
nog geen bloktoets en/of Kwartaaltoetsgegevens van Pluspunt bekend. Heeft u de 
Kwartaaltoetsen van Pluspunt aangeschaft dan kunt u de laatste (vierde) Kwartaaltoets 
van het voorgaande leerjaar (groep 5,6, of 7) afnemen. 
Daarnaast treft u op ‘MijnMalmberg’ (www.mijnmalmberg.nl) de Instaptoetsen aan; 
deze zijn gratis te downloaden. Deze instaptoetsen bieden u snel en makkelijk inzicht in 
de onderwerpen waarvoor uw groep (of een meer rekenzwak kind) bij de overstap extra 
aandacht nodig heeft. Bij de instaptoets van groep 6 zijn dat bijvoorbeeld de toetsen van 
groep 5. 
Bij de uitwerking van de leerstof wordt in de instaptoetsen van groep 7 en 8 systematisch 
onderscheid gemaakt tussen doelen op fundamenteel niveau en streefdoelen. 
Gebruik daarnaast voor een indeling in niveaus ook de Cito-gegevens zoals die hierboven 
zijn aangegeven. Kijk bij het Cito niet alleen naar de niveaus (A tm E of l tm V), maar 
vooral naar het leerrendement. Kijk dus naar ‘groei’.

Probeer kinderen vooral op niveau  te laten werken. Laat kinderen die in voorgaande 
leerjaren lage E-scores hadden en een geringe vaardigheidsgroei (opbrengstgericht 
werken) laten zien op [icoon 1ster] niveau werken. Evalueer na een aantal blokken.
Laat kinderen die in voorgaande leerjaren een A-score hadden en waarvan u weet dat ze 
veel inzicht hebben op  niveau werken.
Let op: aangezien de leerlijnen in groep 7 en 8 bij de nieuwe Pluspunt iets anders 
zijn uitgewerkt dan bij de vorige Pluspunt, kunnen rekensterke kinderen die op  
niveau werken soms wel voor onverwachte (onbekende) opdrachten komen te staan 
(bijvoorbeeld bij het domein cijferen). Met name in les 5 en 10 heeft u gedurende de 
eerste tien minuten van de les eventueel gelegenheid voor deze kinderen. 


