Taalverzorging
w geïntroduceerd in 2015-2016
nieu
• Toetst alle onderdelen uit het

referentiekader Taalverzorging

• Bevat grammatica, interpunctie
en spelling

• Eén leerkrachtmap voor
groep 6 tot en met 8

Bestellen?

Geeft u vroeg zicht
op de doelen Taalverzorging
Foutloos en helder geschreven teksten
zijn een belangrijke basisvaardigheid.
Spelling, grammatica en interpunctie
vormen dan ook niet voor niets een
belangrijk onderdeel van het referentie
kader Nederlandse Taal. Daarom is in
het schooljaar 2015-2016 de toets
Taalverzorging geïntroduceerd:
de toets waarmee u alle onderdelen
van het referentiekader Taalverzorging
toetst.

www cito.nl/po

Voorkom verrassingen

Elke school moet aan kunnen geven in welke mate de leer
lingen aan het einde van de basisschool de referentieniveaus
(1F en 2F) beheersen op het gebied van taalverzorging.
De toets Taalverzorging helpt u hierbij. De toets Taal
verzorging is er voor groep 6 tot en met 8. Vanaf groep 7
biedt de toets u al inzicht in welk referentieniveau uw
leerlingen hebben behaald op het gebied van Taalverzorging.
De toetsen zijn methodeonafhankelijk en weerspiegelen de
leerstof van de meest gebruikte taalmethoden.
U toetst de volgende deelgebieden:
Deelgebied
Interpunctie
Spelling niet-werkwoorden
Grammatica
Spelling werkwoorden

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Wat krijgt u?

Het toetspakket bestaat uit één leerkrachtmap voor groep 6
tot en met 8 met een gebruiksvriendelijke handleiding,
afnamekaarten, antwoordbladen en een antwoordmal.
De leerkrachtmap bevat ook een handig stappenplan voor
het interpreteren en analyseren van de toetsresultaten.
Daarnaast kunt u:
• Via de Cito Portal de normeringstabellen, registratie
formulieren en analyseformulieren voor de
foutenanalyses downloaden en vervolgens zelf printen
• De toetsresultaten vastleggen in het Computerprogramma
LOVS. Vanaf groep 7 kunt u dan ook in het groeps
overzicht zien welk referentieniveau (1F en 2F) uw
leerlingen hebben behaald.
• Per groep Kennismakingsboekjes bestellen. In de kennis
makingsboekjes vanaf groep 6 zijn ook opgaven op het
gebied van Taalverzorging opgenomen.

Een compleet beeld samen met de toets Spelling

Met de (nieuwe) toetsen Spelling 3.0 toetst u de actieve
spellingvaardigheid (uitsluitend dicteeopgaven) van uw
leerlingen, zowel voor werkwoorden als niet-werkwoorden.
De toetsen Taalverzorging toetsen de passieve
spellingvaardigheid, zowel voor werkwoorden en nietwerkwoorden, als voor grammatica en interpunctie. U toetst
of de leerling in staat is fouten te herkennen. Samen dekken
deze toetsen dus het volledige referentiekader Taal
verzorging af.

Heldere rapportages en analyses

Naast de verschillende leerling- en groepsrapportages kunt u
met het Computerprogramma ook een categorieënanalyse
opvragen. Hiermee stelt u vast of er deelgebieden binnen
taalverzorging zijn waar u extra aandacht aan moet
besteden. Heeft de leerling bijvoorbeeld extra aandacht op
het gebied van spelling werkwoorden nodig? Of juist op het
gebied van grammatica?

Enthousiast	
over Taalverzorging?

Ontdek dan ook onze andere nieuwe toetsen:
•
•
•
•

Spelling 3.0
Rekenen-Wiskunde 3.0
Begrijpend lezen 3.0
Rekenen-Basisbewerkingen

Taalverzorging + Spelling 3.0 = volledig referentie
kader
Met Taalverzorging toetst u de passieve spellingvaardigheid, inclusief grammatica en
interpunctie. De toets Spelling 3.0 toetst de actieve spellingvaardigheid voor
werkwoorden en niet-werkwoorden. Samen maken zij uw beeld compleet!

Spelling 2.0

Spelling 3.0

Taalverzorging

Spelling actief*: dictee				
Spelling passief*: herkennen 				
van fouten, meerkeuze				
Grammatica				
Interpunctie				
* werkwoorden en niet-werkwoorden

			

Volledig referentieniveau afgedekt

Voorbeeldopgaven
In welke zin staat de komma (,) op de juiste plaats?
A	
je kunt bij chocolade, vaak kiezen tussen puur melk en witte chocolade
B	
je kunt bij chocolade vaak kiezen tussen, puur melk en witte chocolade
C*	
je kunt bij chocolade vaak kiezen tussen puur, melk en witte chocolade
D

je kunt bij chocolade vaak kiezen tussen puur melk en, witte chocolade

Voorbeeldopgave interpunctie

maakd

In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed gespeld?
A

Sarah maakd haar kleren erg vuil omdat ze een kuil graafd.

B

Sarah maakd haar kleren erg vuil omdat ze een kuil graaft.

C

Sarah maakt haar kleren erg vuil omdat ze een kuil graafd.

D* Sarah maakt haar kleren erg vuil omdat ze een kuil graaft.

Voorbeeldopgave werkwoorden

griezelig

In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed gespeld?
A

Een achtbaan vind ik wel een beetje griezeleg.

B

Een achtbaan vind ik wel een beetje griezelig.

C

Een agtbaan vind ik wel een beetje griezeleg.

D

Een agtbaan vind ik wel een beetje griezelig.

Voorbeeldopgave spelling niet-werkwoorden

griezeleg

achtbaan

Verbaasd trok Hanneke haar wenkbrauwen op.
Wat is het onderwerp in deze zin?
A

Verbaasd

B

trok

C

Hanneke

D

haar wenkbrauwen

Voorbeeldopgave grammatica

agtbaan

Aanschaf en afnameschema
Taalverzorging is in 2015/2016 geïntroduceerd
voor groep 6 tot en met 8. U schaf één keer de
leerkrachtmap aan met daarin het materiaal
voor groep 6 tot en met 8.
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De toetsen neemt u slechts op één moment af
in de groepen 6, 7 en 8. In groep 6 en 7 heeft u
de keuze tussen halverwege het schooljaar
(half januari tot half februari) en het einde van
het schooljaar (juni). Voor groep 8 is de toets
alleen genormeerd voor het medio-moment
(half januari tot half februari). U neemt de
toets af op papier.
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Bestel nu de Cito-producten voor Taalverzorging
Bestel via de bestelkaart of het productoverzicht op www.cito.nl/po
Bestelt u online, dan ontvangt u de bestelling in Nederland gratis.
Onze Klantenservice helpt u graag, via (026) 352 11 11 of klantenservice@cito.nl
Meer weten over Cito en het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs?
Kijk op cito.nl/po

