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Veelgestelde vragen over normering van het zinnendictee 

 

Aan het eind van ieder thema is er een zinnendictee. Dit dictee geeft een weergave van de 

leervorderingen in het thema. Daarnaast worden kinderen beoordeeld op de toepassing van 

zinsaspecten en leestekens. De analyse van fouten is arbeidsintensief, maar is een waardevolle 

aanvulling op de informatie die u heeft verkregen uit het woordendictee. 

In dit artikel vindt u antwoord op de meestgestelde vragen over de normering van het zinnendictee bij 

Taal actief. 

 

Moet ik meerdere fouten binnen één woord tellen als 1 fout? 

Een verkeerd geschreven woord telt én noteert u als 1 fout, ongeacht het aantal fouten in een woord. 

 

Als een kind 2 of meer fouten in een woord maakt, wat noteer ik dan op het registratieblad? 

U noteert altijd maximaal 1 fout per woord. Komt een van de fouten uit een categorie die in het thema 

is aangeboden, dan noteert u déze fout. 

Bijvoorbeeld: Een kind schrijft sprinkusen. De spelfout in de gesloten lettergreep -kus- is een 

categorie uit dit thema. U noteert déze fout op het registratieblad (categorie 28, bakker). 

 

Hoe houd ik grip op de fouten die ik niet noteer? 

Hardnekkige of veelvoorkomende fouten kunt u noteren op het groepsoverzicht, in de kolom ‘analyse’. 

(zie voor het groepsoverzicht Mijn Malmberg). U kunt de kinderen in de parkeerweek extra laten 

oefenen met de betreffende spellingcategorie. 

 

 

Waarop is de normering gebaseerd? 

De normering is gebaseerd op een gemiddeld aantal mogelijke fouten per zinnendictee. Behalve 

fouten in onveranderlijke woorden en werkwoorden, kan een kind fouten maken in hoofdletters, 

leestekens en interpunctie. Deze fouten worden meegeteld bij de onveranderlijke woorden. Hierdoor is 

de normering voor onveranderlijke woorden ruimer dan die van de werkwoorden. 
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Hoe beoordeel ik andere fouten dan de categoriefouten? 

Andere fouten zijn: 

 fouten in categorieën die niet in het betreffende thema zijn aangeboden; 

 fouten in zinsaspecten: 

-    het vergeten van hoofdletters; 

-    fouten in leestekens; 

-    verkeerde woordvolgorde; 

-    woord overgeslagen; 

-    ander woord opgeschreven. 

 

Al deze soorten ‘andere fouten’ telt u maximaal 1 keer per dictee fout. 

Bijvoorbeeld: er is 2 keer een punt vergeten aan het eind van een zin. U noteert dit als 1 fout in de 

kolom ‘andere fouten’. 

De leestekens in de zinnendictees zijn afgestemd op de leerlijn ‘Verkennen van tekens’ uit het 

taalprogramma van Taal actief. Hoofdletters en leestekens telt u pas vanaf groep 5 mee. Gebruikt u 

een andere taalmethode, reken dan alleen leestekens fout wanneer de kinderen deze al  aangeboden 

hebben gekregen. 

 

 

 


