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Vervolg taalscreening 1B 

Beste ouder(s)  

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 inschrij-
vingsgesprek 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 taalvaardigheid.  

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 daarvoor de genor-
meerde testen van Diataal.  

Omdat een goede beheersing van de onderwijstaal essentieel is voor de leerprestaties (alle vakken worden 
nu eenmaal talig gegeven) 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 al-
leen maar mee en gebruiken ze zelf om te weten wie extra ondersteuning en tips nodig heeft. 

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

Vriendelijke groeten  

J. Coudeville, A. De Block, M. De Boom, D. Degraeve, C. Tack, S. Van Damme en A. Vandenbilcke 
vakgroep Nederlands 1ste graad 

R. Boydens 
directeur middenschool 

 

Weststraat 86
8370 Blankenberge
tel. 050 41 79 91
fax 050 42 85 39
info@sjsp.be
www.sjsp.be


