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Inleiding
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waar staat het kind, wat beheerst hij al goed en waar is nog extra aandacht voor nodig? Omdat we 

over het normeren en het toekennen van cijfers vragen ontvingen van leerkrachten, hebben we dit 

document opgesteld. In dit document krijgt u per toets/dictee antwoord op de volgende vragen:

• Wat is de normering volgens de handleiding en wat is de gedachte daarachter?

• Kan ik de normering aanpassen?

• Welk cijfer kan ik toekennen?

• Hoe zie ik deze normering terug in de Resultatenmonitor en hoe registreer ik? 

•  Hoe worden de gegevens uit de Resultatenmonitor omgezet naar een cijfer in een Leerling 

administratiesysteem (LAS)?
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Toets: Taal verkennen

Normering volgens de handleiding
In de handleiding van Taal actief 4 vindt u de volgende tabel terug met daarin de richtlijnen voor 

normering. 

Waardering Items goed Vervolg

zeer goed/goed 12-11 les 16/17/19/20: ** en *** zelfstandig
voldoende 10-9 les 16/17/19/20: * en ** zelfstandig
onvoldoende ≤ 8 les 16/17/19/20: * en ** met instructie

Toelichting bij deze normering in de handleiding

Binnen Taal actief hanteren we bij benadering de 80%-norm. Dit betekent dat als de toetsscore 

lager is dan circa 80%, het kind een onvoldoende haalt en in aanmerking kan komen voor extra 

instructie in week 4. De leerkracht beslist op basis van de foutenanalyse (wat is de fout, hoe is 

die fout ontstaan, in hoeverre is die het kind toe te rekenen?) of het kind werkelijk extra instructie 

nodig heeft. 

De toets Taal verkennen heeft 12 items. Als een kind 10 items goed heeft, is de score 83%.  

Bij 9 items goed, is de score 75%. De kinderen hebben een voldoende als er minimaal 9 items 

goed zijn. Hier is de ondergrens dus iets lager (75%) dan 80%. 

Cijfer of woordbeoordeling toekennen 
De toets Taal verkennen is met name bedoeld om de beheersing van de aangeboden leerstof vast 

te stellen en het vervolg te bepalen in week 4. Heeft het kind nog extra instructie en/of oefening 

nodig en zo ja: op welke leerdoelen? 

Wilt u een cijfer of beoordeling toekennen? In het onderstaande overzicht vindt u de waardering 

volgens de methode Taal actief (3-puntsschaal). 

Waardering volgens de methode Taal actief

Ruwe score Waardering
goed percentage woord cijfer
12 100 goed 10
11   91,7 goed   8,5
10   83,3 voldoende   7
  9   75 voldoende   6
  8   66,7 onvoldoende   5
  7   58,3 onvoldoende   4
  6   50 onvoldoende   *
  5   41,7 onvoldoende   *
  4   33,3 onvoldoende   *

*Cijferwaarderingen als 0, 1, 2 en 3 zullen waarschijnlijk niet gegeven worden. Daarom zijn deze waarderingen niet in de schema’s opgenomen. 
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Registratie en weergave in de Resultatenmonitor 
Op bladzijde 5 van dit document ziet u voorbeeldschermen uit de Resultatenmonitor voor de 

weergave van de resultaten van de toets Taal verkennen. 

Bij de registratie van de toetsen in de Resultatenmonitor is de normering uit de handleiding 

overgenomen. De toets Taal verkennen heeft 12 items. Als een kind 10 items goed heeft, is de 

score 83%. Bij 9 items goed, is de score 75%. De kinderen hebben een voldoende als er minimaal 

9 items goed zijn. Hier is de ondergrens dus lager (75%) dan 80%. NB: U ziet in onderstaande 

toelichting uit de Resultatenmonitor als grens zelfs 71% staan ipv 75%. Dit heeft te maken met de 

scoregrenzen (in percentages) die wij moeten hanteren om ervoor te zorgen dat de waarderingen 

in een LAS (ParnasSys) overeenkomen met de waarderingen uit onze handleiding.  

Let op: In de Resultatenmonitor wordt alleen de beoordeling ‘goed’ gegeven en niet de beoordeling 

‘zeer goed’: de Resultatenmonitor wijkt op dit punt af van de handleiding. 

U ziet de normering toegelicht onder  i  bij de kop ‘TOTAAL’ op het invoerscherm. 

Let op: Als u de toetsen digitaal heeft afgenomen, geldt het volgende. Het totaal aantal 

items in de digitale toets kan afwijken van het totaal aantal items in de toets uit het 

toetsboek (12). Dit heeft te maken met de vertaling van oefentypen in het toetsboek naar 

digitale oefentypen: één item uit het toetsboek is soms bijvoorbeeld twee items in de 

digitale toets. Dat betekent dat een digitale toets een iets andere score kan opleveren dan 

de papieren toets, ook al is deze inhoudelijk hetzelfde. Echter: aan elk leerdoel wordt in 

beide toetsen dezelfde weging toegekend. Ondanks kleine verschillen die kunnen ontstaan, 

zijn de scores dus wel vergelijkbaar. 
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Rapportage in LAS
Toets- en observatieresultaten kunnen automatisch naar uw leerlingvolgsysteem verzonden 

worden. U kunt de leerresultaten van de kinderen dan terugzien in het leerlingvolgsysteem zonder 

ze opnieuw in te voeren.

Op dit moment (schooljaar 2018/2019) is er een koppeling met ParnasSys, SchoolOAS van 

Dotcomschool, Momento en Easyrapport. 

Op deze pagina wordt de koppeling met ParnasSys verder toegelicht. 

In onderstaande afbeelding ziet u de scoregrenzen die wij doorsturen aan ParnasSys. 

Scoregrenzen bij % goed

begin einde

onvoldoende   0   70
voldoende 71   86
goed 87 100

In onderstaande afbeelding ziet u welke gegevens wij doorsturen aan ParnasSys voor de toetsen 

van taal (Taal verkennen en Woordenschat).

Schoolcijfergrenzen

begin einde

onvoldoende 1   5,4
voldoende 5,5   7,4
goed 7,5 10

In onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van de berekening van cijfers. 

Aantal goed Percentage Cijfer in ParnasSys* Waardering volgens methode Taal actief

12 100 10 10
11   92   8,5   8,5
10   83   7,0   7
  9   75   6,0   6
  8   67   5,2   5
  7   58   4,6   4
  6   50   4,1    (4)
  5   42   3,6    (4)
  4   33   3,1    (4)
  3   25   2,6    (4)
  2   17   2,1    (4)
  1     8   1,5    (4)
  0     0   1,0    (4)

*Deze cijfers zijn indicatief.

In ParnasSys kunt u de doorgezette cijfers van methodetoetsen niet aanpassen. Wel kunt u het 

rapportcijfer aanpassen. 
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Voorbeelden: schermen van Taal verkennen in de Resultatenmonitor
In onderstaande voorbeelden ziet u hoe de weergave in de Resultatenmonitor is: 

- in aantal goed

- in percentage

- in O/V/G
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Toets: Woordenschat

Normering volgens de handleiding
In de handleiding van Taal actief 4 vindt u de volgende tabel terug met daarin de richtlijnen voor 

normering voor de opbrengst van het woordenschatonderwijs van de methode.  

Waardering Items goed Vervolg

zeer goed/voldoende 12-9 les 15: ** en *** zelfstandig
onvoldoende ≤ 8 les 15: * en ** met instructie

Toelichting bij deze normering in de handleiding

Binnen Taal actief hanteren we bij benadering de 80%-norm. Dit betekent dat als de toetsscore 

lager is dan circa 80%, het kind een onvoldoende haalt en in aanmerking kan komen voor extra 

instructie in week 4. De leerkracht beslist op basis van de foutenanalyse (wat is de fout, hoe is 

die fout ontstaan, in hoeverre is die het kind toe te rekenen?) of het kind werkelijk extra instructie 

nodig heeft.

De toets Woordenschat heeft 12 items. Als een kind 9 items goed heeft, is de score 75%.   

De kinderen hebben een voldoende als er minimaal 9 items goed zijn. Hier is de ondergrens dus 

lager (75%) dan 80%. 

Cijfer of woordbeoordeling toekennen 
De toets Woordenschat is met name bedoeld om de beheersing van de aangeboden leerstof vast 

te stellen en het vervolg te bepalen in week 4 (les 15). Heeft het kind nog extra instructie en/of 

oefening nodig? Wilt u een cijfer of een beoordeling toekennen? In het onderstaande overzicht 

vindt u de waardering volgens de methode Taal actief (3-puntsschaal). 

Waardering volgens de methode Taal actief

Ruwe score Waardering
goed percentage woord cijfer
12 100 goed 10
11   91,7 goed   8,5
10   83,3 voldoende   7
  9   75 voldoende   6
  8   66,7 onvoldoende   5
  7   58,3 onvoldoende   4
  6   50 onvoldoende   *
  5   41,7 onvoldoende   *
  4   33,3 onvoldoende   *

*Cijferwaarderingen als 0, 1, 2 en 3 zullen waarschijnlijk niet gegeven worden. Daarom zijn deze waarderingen niet in de schema’s opgenomen. 
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Registratie en weergave in de Resultatenmonitor 
Bij de registratie van de toetsen in de Resultatenmonitor is de normering uit de handleiding 

overgenomen. Het toetsonderdeel Woordenschat heeft 12 items. Als een kind 10 items goed 

heeft, is de score 83%. Bij 9 items goed, is de score 75%. De kinderen hebben een voldoende 

als er minimaal 9 items goed zijn. Hier is de ondergrens dus lager (75%) dan 80%. NB: U ziet in 

onderstaande toelichting uit de Resultatenmonitor als grens zelfs 71% staan ipv 75%. Dit heeft te 

maken met de scoregrenzen (in percentages) die wij moeten hanteren om ervoor te zorgen dat de 

waarderingen in een LAS (ParnasSys) overeenkomen met de waarderingen uit onze handleiding.  

Let op: In de Resultatenmonitor wordt alleen de beoordeling ‘goed’ gegeven en niet de 

beoordeling ‘zeer goed’: de Resultatenmonitor wijkt op dit punt af van de handleiding. 

U ziet de normering toegelicht onder  i  bij de kop ‘TOTAAL’ op het invoerscherm. 
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Rapportage in LAS
Toets- en observatieresultaten kunnen automatisch naar uw leerlingvolgsysteem verzonden 

worden. U kunt de leerresultaten van de kinderen dan terugzien in het leerlingvolgsysteem zonder 

ze opnieuw in te voeren.

Op dit moment (schooljaar 2018/2019) is er een koppeling met ParnasSys, SchoolOAS van 

Dotcomschool, Momento en Easyrapport. 

Op deze pagina wordt de koppeling met ParnasSys verder toegelicht. 

 In onderstaande afbeelding ziet u de scoregrenzen die wij doorsturen aan ParnasSys. 

Scoregrenzen bij % goed

begin einde

onvoldoende   0   70
voldoende 71   86
goed 87 100

In onderstaande afbeelding ziet u welke gegevens wij doorsturen aan ParnasSys voor de toetsen 

van taal (Taal verkennen en Woordenschat). 

Schoolcijfergrenzen

begin einde

onvoldoende 1   5,4
voldoende 5,5   7,4
goed 7,5 10

In onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van de berekening van cijfers. 

Aantal goed Percentage Cijfer in ParnasSys* Waardering volgens methode Taal actief

12 100 10 10
11   92   8,5   8,5
10   83   7,0   7
  9   75   6,0   6
  8   67   5,2   5
  7   58   4,6   4
  6   50   4,1   (4)
  5   42   3,6   (4)
  4   33   3,1   (4)
  3   25   2,6   (4)
  2   17   2,1   (4)
  1     8   1,5   (4)
  0     0   1,0   (4)

*Deze cijfers zijn indicatief.

In ParnasSys kunt u de doorgezette cijfers van methodetoetsen niet aanpassen. Wel kunt u het 

rapportcijfer aanpassen. 
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Toets: (werk)woordendictee

Normering in de handleiding
In de handleiding van Taal actief 4 vindt u de volgende tabel terug met daarin de richtlijnen voor 

normering. 

Waardering Items fout Vervolg

(zeer) goed 0 plusbladen
goed 1 zelfstandig ** en ***
voldoende 2-3 zelfstandig * en **
onvoldoende ≥ 4 instructie * en ** 

Toelichting bij deze normering in de handleiding

Binnen Taal actief hanteren we bij benadering de 80%-norm. Dit betekent dat als de toetsscore 

lager is dan circa 80%, het kind een onvoldoende haalt en in aanmerking kan komen voor extra 

instructie in week 4. De leerkracht beslist op basis van de foutenanalyse (wat is de fout, hoe is 

die fout ontstaan, in hoeverre is die het kind toe te rekenen?) of het kind werkelijk extra instructie 

nodig heeft.

Het (werk)woordendictee heeft gemiddeld 15 items. Bij drie fouten heeft een kind een score van 

80% gehaald. Bij 4 fouten heeft een kind een score van 73,3% gehaald. De kinderen hebben een 

voldoende als er maximaal 3 fouten zijn gemaakt. 

Cijfer of woordbeoordeling toekennen 
Het (werk)woordendictee is met name bedoeld om de beheersing van de aangeboden leerstof vast 

te stellen en het vervolg te bepalen in week 4. Heeft het kind nog extra instructie en/of oefening 

nodig?

Wilt u een cijfer of beoordeling toekennen? In het onderstaande overzicht vindt u de waardering 

volgens de methode Taal actief (3-puntsschaal). 

Waardering volgens de methode Taal actief
Ruwe score Waardering  
fout percentage woord cijfer
0 100 goed 10
1   93,3 goed   8,5
2   86,7 voldoende   7
3   80 voldoende   6
4   73,3 onvoldoende   5
5   66,7 onvoldoende   4
6   60 onvoldoende   *
7   53,3 onvoldoende   *
8   46,7 onvoldoende   *

*Cijferwaarderingen als 0, 1, 2 en 3 zullen waarschijnlijk niet gegeven worden. Daarom zijn deze waarderingen niet in de schema’s opgenomen. 
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Registratie en weergave in de Resultatenmonitor 
Bij de registratie van de toetsen in de Resultatenmonitor is de normering uit de handleiding 

overgenomen. De toets (werk)woordendictee heeft gemiddeld 15 items. Bij drie fouten heeft 

een kind een score van 80% gehaald. Bij vier fouten heeft een kind een score van 73,3% 

gehaald. De kinderen hebben een voldoende als er maximaal 3 fouten zijn gemaakt. NB: U ziet in 

onderstaande toelichting uit de Resultatenmonitor als grens maximaal 23% fout staan in plaats 

van 20%. Dit heeft te maken met de scoregrenzen (in percentages) die wij moeten hanteren om 

ervoor te zorgen dat de waarderingen in een LAS (ParnasSys) overeenkomen met de waarderingen 

uit onze handleiding.  

Let op: In de Resultatenmonitor wordt alleen de beoordeling ‘goed’ gegeven en niet de beoordeling 

‘zeer goed’: de Resultatenmonitor wijkt op dit punt af van de handleiding. 

U ziet de normering toegelicht onder  i  bij de kop ‘TOTAAL’ op het invoerscherm. 
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Rapportage in LAS
Toets- en observatieresultaten kunnen automatisch naar uw leerlingvolgsysteem verzonden 

worden. U kunt de leerresultaten van de kinderen dan terugzien in het leerlingvolgsysteem zonder 

ze opnieuw in te voeren.

Op dit moment (schooljaar 2018/2019) is er een koppeling met ParnasSys, SchoolOAS van 

Dotcomschool, Momento en Easyrapport. 

Op deze pagina wordt de koppeling met ParnasSys verder toegelicht. 

In onderstaande afbeelding ziet u de scoregrenzen die wij doorsturen aan ParnasSys.

Scoregrenzen bij % fout

begin einde

onvoldoende 100 24
voldoende   23 11
goed   10   0

In onderstaande afbeelding ziet u welke gegevens wij doorsturen aan ParnasSys voor de  

(werk)woordendictees. 

Schoolcijfergrenzen

begin einde

onvoldoende 1   5,4
voldoende 5,5   7,4
goed 7,5 10

In onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van de berekening van cijfers. 

Aantal fout Percentage Cijfer in ParnasSys* Waardering volgens methode Taal actief

0 0 10 10
1 7 8,3 8,5
2 13 7,1 7
3 20 6,0 6
4 27 5,2 5
5 33 4,9 4
6 40 4,5 (4)
7 47 4,1 (4)
8 53 3,7 (4)
9 60 3,3 (4)

10 67 2,9 (4)
11 73 2,6 (4)
12 80 2,2 (4)
13 87 1,8 (4)
14 93 1,4 (4)
15 100 1,0 (4)

*Deze cijfers zijn indicatief.

In ParnasSys kunt u de doorgezette cijfers van methodetoetsen niet aanpassen. Wel kunt u het 

rapportcijfer aanpassen. 
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Toets: Zinnendictee

Normering volgens de handleiding
In de handleiding van Taal actief 4 vindt u de volgende tabellen terug met daarin de richtlijnen 

voor normering. 

Zinnendictee: groep 4-6 en zinnendictee onveranderlijke woorden (en zinsaspecten) groep 7-8

waardering Items fout vervolg

(zeer) goed 0-2 geen
voldoende 3-6 extra oefenen in parkeerweek
onvoldoende ≥ 7 map Speciale spellingbegeleiding

Zinnendictee: werkwoorden groep 7-8 (en groep 6, thema 7 en 8)

waardering Items fout vervolg

(zeer) goed 0-1 geen
voldoende 2-3 extra oefenen in parkeerweek
onvoldoende ≥ 4 map Speciale spellingbegeleiding

Toelichting bij deze normering in de handleiding

Bij het zinnendictee wijkt de normering af van de andere toetsen: 90% goed geschreven woorden 

in het zinnendictee is de ondergrens voor een voldoende. Deze norm houdt in dat  gemiddeld 

maximaal 1 fout per 10 woorden acceptabel is. Meer spelfouten in teksten werken voor een lezer 

erg storend en wekken een negatieve indruk op van de schrijver.

In de zinnen komen veel hoogfrequente en eenvoudige woorden voor die al in groep 3 en 4 

worden geleerd, zoals lidwoorden, voorzetsels en voegwoorden. Hierin wordt zelden een fout 

gemaakt, maar ze tellen wel mee in het percentage goed geschreven woorden. Om deze reden 

is de 80%-norm zoals bij de woordendictees in de zinnendictees niet van toepassing. De norm 

van het zinnendictee verlagen naar 85% of 80% draagt niet bij aan een goede verzorging van het 

schriftelijke werk.

In Taal actief 4 wordt meer dan in de vorige versie aandacht geschonken aan het juiste gebruik 

van leestekens en een correcte weergave van de mondeling aangeboden zinnen. Rekening houden 

met deze zinsaspecten verzwaart de norm voor de zinnendictees. Taal actief vindt het belangrijk 

om consequent aandacht te besteden aan de juiste schriftelijke weergave van een gesproken 

tekst (dictee) en de presentatie van een eigen verhaal, zoals bij stellen. 
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Bij het beoordelen van de onveranderlijke woorden telt u ook de niet-categoriewoorden en 

zinsaspecten mee. Elk fout geschreven woord levert één fout op, ongeacht het aantal fouten in 

een woord. Daarnaast wordt beoordeeld: 

- het gebruik van hoofdletters (vanaf groep 5)

- het gebruik van leestekens (vanaf groep 5)

- het overslaan van woorden

- het niet in de juiste volgorde schrijven van woorden

- een ander woord schrijven dan is gezegd. 

Al deze soorten fouten in zinsaspecten telt u maximaal één keer per dicteefout.

Bijvoorbeeld: er is twee keer een punt vergeten aan het eind van een zin. U noteert dit als één 

fout in de kolom ‘andere fouten’ (bij registratie in de handleiding). 

Normering versoepelen 

Als u de normering enigszins soepeler wilt hanteren, kunt u de volgende alternatieve 

normering aanhouden. 

Voor fouten in het gebruik van hoofdletters en leestekens telt u bij deze twee zinsaspecten  

samen maximaal één keer per dictee fout. Voor fouten door het overslaan van woorden,  

onjuiste woordvolgorde en/of ander woord schrijven telt u bij deze drie zinsaspecten samen  

maximaal één keer fout per dictee. 

Voorbeeld 1: er is een keer een hoofdletter en een keer een punt vergeten in het hele dictee. 

U noteert dit als één fout in de kolom 'andere fouten' (bij registratie in de handleiding). 

Voorbeeld 2: er is twee keer een ander woord geschreven en een keer een woord 

overgeslagen in het hele dictee. U noteert dit als één fout in de kolom 'andere fouten'.
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Cijfer of woordbeoordeling toekennen 
Het zinnendictee wordt aan het eind van elk thema afgenomen. Het dictee is met name bedoeld 

om de beheersing van de aangeboden leerstof vast te stellen en de vorderingen ten opzichte van 

het woordendictee vast te stellen. 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.

Wilt u een cijfer of beoordeling toekennen? In de volgende overzichten vindt u de waardering 

volgens de methode Taal actief (3-puntsschaal).

Waardering volgens de methode Taal actief
Het cijfer voor het zinnendictee is opgebouwd uit twee delen: een cijfer voor het onderdeel 

‘onveranderlijke woorden’ in het zinnendictee en een cijfer voor het onderdeel ‘werkwoorden’ 

(vanaf groep 6, thema 7). 

Zinnendictee: groep 4-6 en zinnendictee onveranderlijke woorden (en zinsaspecten) groep 7-8

Ruwe score Waardering  
fout* woord cijfer
0 goed 10
1 goed 9
2 goed 8
3 voldoende 7,5
4 voldoende 7
5 voldoende 6,5
6 voldoende 6
7 onvoldoende 5
8 onvoldoende 4
9 onvoldoende **

10 onvoldoende **
11 onvoldoende **

*    De kolom ‘percentages’ is niet ingevuld, omdat de zinnendictees per jaargroep een ander woordenaantal hebben.   
Ook per dictee verschilt het aantal woorden. Per leerjaar stijgt het aantal woorden met gemiddeld 1 woord per zin: van 5 à 6 woorden in 
groep 4 tot 10 à 11 woorden in groep 8. 

** Cijferwaarderingen als 0, 1, 2 en 3 zullen waarschijnlijk niet gegeven worden. Daarom zijn deze niet in de schema’s opgenomen. 

Zinnendictee: werkwoorden groep 7-8

Ruwe score Waardering
fout woord cijfer
0 goed 10
1 goed 8,5
2 voldoende 7
3 voldoende 6
4 onvoldoende 5
5 onvoldoende 4
6 onvoldoende **
7 onvoldoende **
8 onvoldoende **
9 onvoldoende **

10 onvoldoende **
11 onvoldoende **

** Cijferwaarderingen als 0, 1, 2 en 3 zullen waarschijnlijk niet gegeven worden. Daarom zijn deze  niet in de schema’s opgenomen. 
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Registratie en weergave in de Resultatenmonitor 

Algemeen

Het cijfer voor het zinnendictee is opgebouwd uit twee delen: een cijfer voor het onderdeel 

‘woorden’ in het zinnendictee en een cijfer voor het onderdeel ‘werkwoorden’. In de 

Resultatenmonitor worden deze cijfers apart weergegeven. 

Bij de registratie van de toetsen in de Resultatenmonitor is de normering uit de handleiding 

overgenomen. Bij 7 fouten of meer heeft het kind bij het zinnendictee ‘groep 4-6 en 

onveranderlijke woorden groep 7-8’ een onvoldoende. Bij 4 fouten of meer heeft het kind bij het 

zinnendictee ‘werkwoorden groep 7-8’ een onvoldoende. 

Let op: in de Resultatenmonitor wordt alleen de beoordeling ‘goed’ gegeven en niet de beoordeling 

‘zeer goed’: de Resultatenmonitor wijkt op dit punt af van de handleiding. 

U ziet de normering toegelicht onder  i  bij de kop ‘TOTAAL’ op het invoerscherm. Omdat het 

aantal woorden (en dus items) per zinnendictee verschillend is, zult u ook per zinnendictee andere 

percentages zien. We hebben het zo aangepast dat de waardering uit de handleiding overal 

gehanteerd wordt. 
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Specificeren van gemaakte fouten

Let op: We raden u aan om niet voor alle kinderen het specificatiescherm in te vullen, maar alleen 

voor de kinderen voor wie u het nodig vindt om intensiever te analyseren. Met de specificatie kunt 

u inzichtelijk maken waar in de leerlijn de fouten gemaakt worden. 

Het specificatiescherm vult u als volgt in. 

– Maakt het kind een categoriefout? Dan vinkt u op die regel ‘fout bij leerdoel’ aan. 

–  Maakt het kind een fout die niet een categoriefout is? Dan vinkt u op die regel ‘overige fouten’ 

aan. 

–  Maakt het kind in één woord zowel een categoriefout als een niet-categoriefout? Dan telt u 

alleen de categoriefout en vinkt u dus op die regel ‘fout bij leerdoel’ aan. 

– Maakt het kind fouten in zinsaspecten? 

 ● De zinsaspecten die u beoordeelt zijn: 

  ■ het gebruik van hoofdletters (vanaf groep 5)

  ■ het gebruik van leestekens (vanaf groep 5)

  ■ het overslaan van woorden

  ■ het niet in de juiste volgorde schrijven van woorden

  ■ een ander woord schrijven dan is gezegd. 

 ●  Ieder type fout in zinsaspecten, zoals hierboven genoemd, telt u per dictee één keer mee 

en vinkt u dus één keer aan in het rijtje dat u onder de laatste zin ziet staan. Bijvoorbeeld: 

het kind maakt twee keer een fout met hoofdletters. U rekent het één keer fout door dit 

zinsaspect aan te vinken. 

Normering versoepelen 

Als u de normering enigszins soepeler wilt hanteren, kunt u de volgende alternatieve normering
aanhouden. Fouten in het gebruik van hoofdletters en leestekens telt u bij deze twee zinsaspecten 
samen maximaal één keer per dictee fout. Fouten door het overslaan van woorden, onjuiste 
woordvolgorde en/of ander woord schrijven telt u bij deze drie zinsaspecten samen maximaal één 
keer fout per dictee. 

Voorbeeld 1: er is een keer een hoofdletter en een keer een punt vergeten in het hele dictee.  
U vinkt slechts één van de twee zinsaspecten aan.
Voorbeeld 2: er is twee keer een ander woord geschreven en een keer een woord overgeslagen  

in het hele dictee. U vinkt alleen 'een ander woord schrijven dan is gezegd' aan.
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Voorbeeld van een ingevuld specificatiescherm 
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Rapportage in LAS
Toets- en observatieresultaten kunnen automatisch naar uw leerlingvolgsysteem verzonden 

worden. U kunt de leerresultaten van de kinderen dan terugzien in het leerlingvolgsysteem zonder 

ze opnieuw in te voeren.

Op dit moment (schooljaar 2018/2019) is er een koppeling met ParnasSys, SchoolOAS van 

Dotcomschool, Momento en Easyrapport. 

Op deze pagina wordt de koppeling met ParnasSys verder toegelicht. 

Zinnendictee: groep 4-6 en zinnendictee onveranderlijke woorden (en zinsaspecten) groep 7-8 

In onderstaande afbeelding ziet u welke gegevens wij door gaan sturen aan ParnasSys voor de 

zinnendictees.

Schoolcijfergrenzen

begin einde

onvoldoende 1   5,4
voldoende 5,5   7,4
goed 7,5 10

In onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van de berekening van cijfers. 

Aantal fout Cijfer in ParnasSys* Waardering volgens methode Taal actief

0 10 10
1 8,8 9
2 8,1 8
3 7,4 7,5
4 6,8 7
5 6,5 6,5
6 5,8 6
7 5,4 5
8 5,3 (4)

*Deze cijfers zijn indicatief.

In ParnasSys kunt u de doorgezette cijfers van methodetoetsen niet aanpassen. Wel kunt u het 

rapportcijfer aanpassen. 
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Zinnendictee: werkwoorden groep 7-8

In onderstaande afbeelding ziet u welke gegevens wij door gaan sturen aan ParnasSys voor de 

zinnendictees.

Schoolcijfergrenzen

begin einde

onvoldoende 1   5,4
voldoende 5,5   7,4
goed 7,5 10

In onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van de berekening van cijfers. 

Aantal fout Cijfer in ParnasSys* Waardering volgens methode Taal actief

0 10 10
1 8,3 8,5
2 7,1 7
3 6,0 6
4 5,2 5
5 4,9 4
6 4,5 (4)

*Deze cijfers zijn indicatief.

In ParnasSys kunt u de doorgezette cijfers van methodetoetsen niet aanpassen. Wel kunt u het 

rapportcijfer aanpassen. 
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