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Vervolg taalscreening 1A 

Beste ouder(s) 

Vandaag krijgt uw kind het eerste rapport mee. Daarop staan de resultaten van de taalscreening bij 
het vakcommentaar van Nederlands. Met deze brief geven we u daar graag wat extra informatie bij. 

Een schoolteam krijgt in de eerste weken van het schooljaar via observaties en allerlei lesopdrachten 
al een brede kijk op de taalvaardigheid van leerlingen. Er wordt ook heel wat informatie verzameld 
via het inschrijvingsgesprek en de -fiche en via de BaSO-fiche. Scholen moeten daarnaast, sinds 1 
september 2014, alle leerlingen die voor het eerst instromen verplicht screenen op hun taalvaardig-
heid. 

Diataal 

Voor ons betekent dat dus dat alle eerstejaars en alle nieuwe leerlingen worden gescreend. Op 
woensdag 21 september vulden alle leerlingen van het 1ste jaar een taaltest in. We gebruikten daar-
voor de genormeerde testen van Diataal. 

Omdat een goede beheersing van de onderwijstaal essentieel is voor de leerprestaties (in alle vak-
ken wordt nu eenmaal taal gebruikt om de leerstof aan te brengen), kozen we de testen Diatekst en 
Diawoord, waarbij de klemtoon ligt op tekst- en woordbegrip. We krijgen zo een beeld van wie al 
vlot teksten leest en voor wie de schoolse woordenschat geen probleem vormt en wie daar nog wat 
extra oefening voor kan gebruiken. 

Score 

Op het rapport staat de score weergegeven d.m.v. de letters A t.e.m. E. De letterscore drukt het 
niveau van een leerling uit in relatie tot leerlingen van hetzelfde schooltype in Vlaanderen. 

A: een heel taalsterke leerling die extra uitdaging nodig heeft 
B: een taalsterke leerling die extra uitdaging aankan 
C: een voldoende taalsterke leerling 
D: een leerling die een aantal basisvaardigheden nog niet helemaal onder knie heeft 
E: een leerling met een tekort aan basisvaardigheden voor tekst- en woordbegrip 

Let op, deze scores worden niet toegevoegd aan de resultaten voor het vak Nederlands. We delen 
die alleen maar mee en gebruiken ze zelf om te weten wie extra ondersteuning en tips nodig heeft. 
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Het vervolg 

Het verbeteren van leesvaardigheid en woordbegrip vormen altijd al een groot onderdeel van het 
pakket Nederlands in de 1ste graad. We werken dagelijks met teksten en focussen ons op woor-
denschatstrategieën, tekstverbanden … Schooltaalwoorden worden extra in de verf gezet en in elke 
tiende les van de methode nog eens extra ingeoefend in de BZL-les.  

Daarnaast krijgen leerlingen die minder goed scoorden op de tests tips en opdrachten om hun lees-
vaardigheid te versterken. 

Op onze website (www.jopie.be/nederlands), waarop leerlingen zich met hun eigen login kunnen 
aanmelden, zullen ze onder het tabblad ‘lezen’ bijvoorbeeld heel wat teksten vinden, zowel bij fictie 
als bij non-fictie. Het gaat over artikels en verhalen. We geven de leerlingen met een score D of E de 
tip om dagelijks minstens een van de teksten te lezen. Dat gebeurt best thuis. Wie dagelijks vijf à 
tien minuutjes uittrekt om te lezen, kan flinke vorderingen maken. Misschien mogen we hier op u, 
ouders, rekenen om dit op te volgen? Via de oudercontacten vernemen we graag hoe het loopt. 
Meer info daarover krijgen de leerlingen in de klas. 

We hopen u hiermee goed geïnformeerd te hebben. U kunt met uw vragen bij een van de vakleer-
krachten terecht, bijvoorbeeld op het oudercontact van dinsdag 8 november. 

 

Vriendelijke groeten 
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vakgroep Nederlands 1ste graad 
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