Begrijpend luisteren
• Eigentijds en aantrekkelijk

• In schooljaar 2016-2017 toetslijn

compleet voor groep 3 tot en met 8

• Goedgekeurd door

de Expertgroep Toetsen PO

Bestellen?

Leren begint met luisteren
Kinderen brengen de helft van hun
basisschooltijd luisterend door.
Hoe beter zij gesproken taal begrijpen,
hoe meer voordeel zij er op school van
hebben. Leren begint immers met
luisteren. Met de toetsen Begrijpend
luisteren brengt u de luistervaardig
heid van uw leerlingen in kaart aan
de hand van aantrekkelijk beeld
materiaal.

www cito.nl/po

Kijken en luisteren

Informatie wordt meer en meer via moderne media
aangeboden en de combinatie van kijken én luisteren wordt
steeds belangrijker. De toetsen Begrijpend luisteren meten
op een systematische manier de luistervaardigheid van uw
leerlingen.

Samenstelling Begrijpend luisteren

De toetsen Begrijpend luisteren bestaan per groep uit:
• Een leerkrachtmap met een handleiding
• Opgavenboekjes, een cd (voor groep 3) of dvd (vanaf
groep 4)
• Registratieformulieren (leerlingenrapport,
groepsrapporten en een groepsoverzicht). De
registratieformulieren kunt u kopiëren
Via de Cito Portal kunt u de antwoordbladen downloaden.
Wanneer u de toetsresultaten vastlegt in het Computer
programma LOVS ziet u in een oogopslag hoe uw leerlingen
er afzonderlijk en als groep op een bepaald moment
voorstaan.

Eigentijds en aantrekkelijk

De toets voor groep 3 bestaat uit audio (gesproken tekst op
cd). De leerlingen beantwoorden de opgaven aan de hand
van plaatjes. Vanaf groep 4 wordt de luistervaardigheid
getoetst aan de hand van audiovisuele fragmenten. Een
eigentijdse presentatievorm die goed aansluit bij de
belevingswereld van uw leerlingen.

Voorbeeldopgaven

Wanneer had het neushoorntje geboren moeten worden?
A

Een dag geleden

B

Een maand geleden

C

Over een paar dagen

D

Over een maand

Het beeldmateriaal op de DVD wordt ondersteund met gesproken tekst

Voorbeeldopgave groep 4
Voorbeeldopgave groep 4

Voorbeeldopgaven
Zwemles

Het Klokhuis
(presentator:)
Deze man is op dat moment de koning van Nederland: Koning
Willem II. Nou, Willem ziet wat er in de landen om zich heen
gebeurt: vorsten worden verdreven en van hun troon gestoten en
dat wil hij dus helemaal niet. Nee, hij wil heel graag koning blijven.
Dus hij bedenkt zich. Liever iets minder macht en op mijn troon
blijven, dan er vanaf gestoten worden. Ik geef de mensen wat ze
willen en dan kan ík koning blijven. Koning Willem II geeft deze
man, Johan Rudolf Thorbecke, de opdracht om de Grondwet weer
aan te passen. Thorbecke gaat aan de slag. En in 1848 herschrijft

(presentatrice:)

hij in een paar maanden onze Grondwet. Die wordt officieel

Bangladesh ligt in het zuiden van Azië en is een buurland van India.

ondertekend door Koning Willem II. De originele handtekening uit

In het land verdrinken elk jaar zo’n 17.000 kinderen, omdat ze niet

1848. En daarmee draagt de koning zijn macht over aan het volk.

kunnen zwemmen. Dat is meer dan waar ook ter wereld. Hoog tijd

Daarom is deze Grondwet zo belangrijk; het is het begin van onze

voor zwemles dus! De kindersterfte in Bangladesh is de laatste jaren

democratie.

enorm afgenomen. Kinderen worden steeds vaker ingeënt tegen

In een democratie heeft iedereen gelijke rechten en is de macht

gevaarlijke ziektes als de mazelen, en ze krijgen betere

verdeeld over alle mensen. De Grondwet kan, als dat echt nodig is,

behandelingen tegen bijvoorbeeld diarree en ondervoeding. Maar al

worden aangepast en verbeterd. Zo mogen bijvoorbeeld eerst

die tijd is er niets gedaan aan het aantal kinderen dat overlijdt door

alleen de rijke mannen stemmen. Dan wordt in 1917 de Grondwet

verdrinking.

aangepast en mogen alle mannen stemmen. En twee jaar later, in

Bangladesh is een land met grote rivieren en er zijn overal drassige

1919, wordt de Grondwet weer aangepast. En dan is er stemrecht

rijstvelden en meertjes. Bovendien heeft het land door de

voor iedereen: mannen én vrouwen.

klimaatveranderingen steeds vaker te kampen met grote
overstromingen. Om te voorkomen dat kinderen verdrinken, zijn

Opgave

Unicef en haar partners begonnen met het geven van zwemlessen.
Hoe zorgt koning Willem II ervoor dat hij koning blijft?
Opgave
Wat is het doel van dit filmpje?
A	De kijkers amuseren met beelden van spelende kinderen in

A

Hij geeft de burgers van zijn land meer rechten.

B

Hij laat de Grondwet door Thorbecke ondertekenen.

C

Hij vindt de basisrechten van de democratie uit.

D

Hij zorgt ervoor dat de Grondwet strenger nageleefd wordt.

Bangladesh.
B	De kijkers informeren over het werk van Unicef in Bangladesh.
C	De kijkers motiveren om zwemlessen in Bangladesh te organiseren.

Voorbeeldopgave groep 7

D	De kijkers overhalen om voor Unicef in Bangladesh te komen werken.

Voorbeeldopgave groep 8
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