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Me2! Engels

Me2! Engels sluit aan bij:
• kerndoelen basisonderwijs
•  niveau A1 van het  

Europees Referentiekader
•  Waystage niveau van de  

Raad van Europa

Voor groep 7 en 8



‘I speak English.’ ‘Me2!’

Voor groep 7 en 8

Natuurlijk geeft u Engels op school. Maar weet u ook hoe goed uw 
leerlingen al in Engels zijn? En of ze in groep 8 taalvaardiger zijn dan 
in groep 7? Dat komt u te weten met onze toetsen Me2! Engels voor 
groep 7 en 8. Met beide toetsen kunt u zien hoe de ontwikkeling van 
uw leerlingen verloopt en of zij zich aan het eind van de basisschool 
al aardig kunnen redden met Engels.

In het basisonderwijs heeft Engels een vaste plaats in het programma.  
Sinds 2006 heeft Cito daarom toetsen voor Engels voor groep 7 en 8. Voor beide 
toetsen organiseerden wij proefafnames. Daardoor konden we bij het maken 
van de toetsen rekening houden met de wensen van leerkrachten. 

Een aantal reacties van leerkrachten: 
‘Goed verzorgd en leuk opgezet.’
‘Het geeft mij een goed beeld over mijn groep.’
‘Mijn leerlingen vonden het een uitdaging om te doen.’

Inhoud en opzet
De toetsen Me2! Engels voor groep 7 en groep 8 bevatten de onderdelen:
• luistervaardigheid
• leesvaardigheid
• auditieve en schriftelijke woordenschat 

Luistervaardigheid
Het onderdeel luistervaardigheid staat op dvd en bestaat uit televisie-
reportages en audiofragmenten. Alle televisiereportages zijn afkomstig uit 
programma’s die speciaal voor kinderen zijn gemaakt en gaan vaak ook over 
kinderen. De reportages zijn verdeeld in fragmenten van ieder ongeveer een 
halve minuut. Na een fragment volgt steeds een pauze, waarin de leerlingen 
een vraag beantwoorden. In totaal bevat het onderdeel luistervaardigheid 
ongeveer twintig opgaven per toets. Alle teksten zijn ingesproken door 
moedertaalsprekers van het Engels.



Leesvaardigheid
Het onderdeel leesvaardigheid bestaat uit twintig korte tot zeer korte teksten 
per toets, met bij elke tekst een vraag over de inhoud. De teksten komen uit 
Engelstalige tijdschriften of kranten en van internet. Ze gaan over onderwerpen 
die kinderen aanspreken en zijn deels door kinderen geschreven.

Woordenschat
De woordenschat wordt op twee 
manieren getoetst: auditief en 
schriftelijk. Op de dvd voor luister-
vaardigheid staan zo’n veertig auditieve 
opgaven per toets. In elke opgave komt 
een korte realistische taalsituatie aan de 
orde. De leerlingen moeten daarbij 
vragen beantwoorden over de betekenis 
van de woorden of uitdrukkingen die ze 
in de fragmenten horen. Ook bij dit 
onderdeel zijn alle teksten gesproken 
door moedertaal-sprekers van het 
Engels. Verder zijn er per toets veertig 
opgaven waarbij de leerlingen de betekenis van geschreven woorden moeten 
herkennen. Soms staan deze woorden in een kort zinnetje, maar meestal zijn 
het losse woorden. In deze opgaven komen veel illustraties voor. 

Alle opgaven zijn meerkeuzevragen. Bij de toetsen horen kopieerbare antwoord-
bladen en correctiemallen. Op die manier kunt u de toetsen snel nakijken.

Kies het juiste woord bij het plaatje.

A  envelope
B  postcard
C  stamp

Voorbeeld van een opgave

‘Ik ben leerkracht in groep 7 en bij mij in de klas krijgen de kinderen dus voor het eerst
Engels als schoolvak. Dat vinden ze vaak erg leuk, waardoor het aan enthousiasme niet
ontbreekt. Net als bij het leren lezen en schrijven in groep 3 ‘ontdekken’ ze steeds weer
nieuwe woorden en zinnen. Ik vind het een erg belangrijk vak, dat leuk is om te geven.
Je merkt dat kinderen zich kunnen redden als ze met vakantie zijn, heel anders luisteren
naar (pop)muziek, teksten in tijdschriften en reclames snappen. En als de basis goed
gelegd is, is het in het voortgezet onderwijs makkelijker om sneller en dieper in te gaan
op de taal.’

Matthijs Brinkhuis, Zeister Schoolvereeniging
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Afname
De toetsen zijn bestemd voor het einde van 
het leerjaar in groep 7 en voor halverwege 
het leerjaar in groep 8. U kunt de afname 
van elke toets het best spreiden over twee 
dagdelen. Het afnemen van de toets-
onderdelen duurt zowel bij de toets voor 
groep 7 als die voor groep 8:
•  voor luistervaardigheid en auditieve 

woordenschat ongeveer 45 minuten;
•  voor leesvaardigheid en schriftelijke 

woordenschat ongeveer 60 minuten.

Rapportage
Alle opgaven zijn meerkeuzevragen. Bij de 
toetsen horen kopieerbare antwoordbladen 
en correctiemallen. Op die manier kunt u de 
toetsen snel nakijken. Met de uitkomsten 
kunt u per toetsonderdeel:
•  de resultaten van elke leerling vergelijken 

met een landelijke normgroep;
•  de resultaten van uw leerlingen onderling 

vergelijken;
•  de gemiddelde resultaten van de 

leerlingen van uw school vergelijken met 
 een landelijk gemiddelde;
•  de resultaten inhoudelijk interpreteren en 

zo de leerstof beter afstemmen op het 
niveau van de leerlingen.

De resultaten van de toetsen kunnen 
ingevoerd worden in het computer-
programma LOVS. 

Een reactie van Sjoerd (groep 8):  
‘Ik denk dat het heel handig is voor 
het voortgezet onderwijs. Volgens mij 
beginnen ze daar op een redelijk hoog 
niveau en dan kan ik het al best goed.’


