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Beste collega’s, 

In dit document treffen jullie de belangrijkste sturingsdocumenten aan voor wat 

betreft het verantwoorden van de leeropbrengsten voor het SO/VSO.   

Je vindt hierin: 

 

o Zorgkalender; de activiteitenplanning waarin de periodes en uiterste 

invoer- en inleverdata staan van de diverse documenten. 

o Leerroutes en bouwplan SO + VSO. 

o Overzicht toetsen. 

o Het toetsprotocol. 

o De toetskalender. 

o Bijlage; Relatie toetsdoelen en leerlijn mondelinge taal, betreffende  

Toets Taal ZML.  

 

 

In deze korte inleiding vragen wij nadrukkelijk jullie aandacht voor het 

nauwkeurig volgen van de richtlijnen, inclusief de dataplanning.   

Deze handleiding is geldig tot 1 augustus 2017, tenzij in de loop van het 

schooljaar door onvoorziene omstandigheden eerder aanpassingen nodig blijken 

te zijn. 
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Zorgkalender 2016 – 2017 De Zevenster 

 
 

Datum Actie Verantwoordelijk Actiedoel 
 Leerlingen in LVS in juiste groep 

LOGOS op orde 
Administratie 
Desiree en Nicole 

LVS 
LOGOS 

05-09 Concept LOGOS – 

groepsplannen, rooster.  

Groepsleerkracht. Groepsplan op de gestelde domeinen 
maken. 
Rooster via format.  

05-09 t/m 
16-09 

Contact op maat 15.30 – 17.00 

en 18.30 – 21.30 u.  

Groepsleiding.  Gesprek ouders en groepsleiding nav 
formulier. 

13-09 Ped.team 08.30 – 10.00 u. Gerry, Tiny, Jeanne, 
Riki, Nicole. 

 

13-09 Werkavond Team Concept roosters en groepsplan definitief 
en afstemming bouw. 

20-09 CvB vergadering 
14.00 u – 17.00 u.  

Commissie leden Leerkrachten op verzoek 

19-09 t/m 
7-10 

Groepsbespreking, OPP/UPP 
nieuwe leerlingen in de groep. 
Ma-di-do: 15.30 u – 17.00 u. 
Wo: 12.30 – 14.00 u.  

Groepsleiding.  Groepsplan bespreken.  
Nieuwe leerlingen bespreken ivm 
perspectief en gestelde prognose 
beginsituatie.  

26-09 t/m 
30-09.  

Huisbezoek voor nieuwe 
leerlingen van de Zevenster.  

Groepsleiding. Na schooltijd, door groepsleiding zelf in te 
plannen.  

04-10 Ped.team 
08.30 u – 10.00 u 

Gerry, Tiny, Jeanne, 
Riki, Nicole.  

 

11-10 CvB vergadering 
14.00 u – 17.00 u.  

Commissie leden Leerkrachten op verzoek. 

24-10 t/m  
4-11 

CITO ZML – TAAL. 
CITO DMT – AVI 
CITO begrijpend lezen 
CITO spelling 
 

Groepsleerkracht. 
Zie toetsprotocol.  
 
Afname onder 
schooltijd, 
verwerking na 
schooltijd.  

Toetsresultaten naar IB en verwerken in 
LOVS. Nieuwe toetsen in dossier, oude 
eruit. In OPP/UPP duidelijk aangeven wat 
vaardigheidsniveau en functioneringsniveau 
is.  
Analyse van de toetsen op leerling en 
groepsniveau.  

31-10 t/m  
5-11 

Puntjes op de i-week. Iedereen. Na schooltijd. 
Leerkrachten aan de slag met groepsplan.  

08-11 Ped team  
09.30 u – 10.00 u 

Gerry, Tiny, Jeanne, 
Riki, Nicole.  

 

09-11 PLG groepsplan  
12.30 – 13.30 u.  

Leerkrachten, IB, 
directie.  

 

15-11 CvB vergadering. Commissieleden. Leerkrachten op verzoek. 

07-11 t/m 
18-11 

LOGOS Leerkracht van de 
groep, praktijkvakken 
en vakleerkrachten. 

Extra tijd voor LOGOS. LOGOS valt onder je 
werktijdfactor na lestijd, niet lesgebonden 
uren.  

05-12 Ped. Team 
08.30 u – 10.00 u.  

Gerry, Tiny, Jeanne, 
Riki, Nicole.  

 

13-12 CvB vergadering. Commissieleden. Leerkrachten op verzoek. 

09-01 t/m  
25-01-‘17 

Leerlingbespreking.  Groepsleiding, IB-er, 
overige disciplines. 
 
Rooster wordt voor 
de kerstvakantie op 
orde gemaakt door 

Verslag verwijzing in dossier, verslag komt 
in  digitale leerlingenmap. IB-er geeft 
informatie door aan derden die betrokken 
zijn bij de begeleiding van de leerling. Lkr 
van de groep draagt zorg voor overdacht 
informatie aan collega’s. Perspectief wordt 
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de IB-er van de 
groep. 

niet bijgesteld, wanneer aandacht nodig is, 
komt er terugkoppeling vanuit CVB door IB.  

16-01 t/m 
19-01 

Evalueren groepsplan.  Leerkrachten.   

17-01 Ped. Team 
08.30 u – 10.00 u.  

Gerry, Tiny, Jeanne, 
Riki, Nicole.  

 

24-01 CvB vergadering Commissieleden. Leerkrachten op verzoek.  

25-01 PLG groepsplan 
12.30 – 13.30u 

Leerkrachten, IB, 
Directie.  

 

07-02 en  
09-02 

Oudergesprekken.  
15.30 u – 17.00 u 
18.30 u – 21.30 u.  

Groepsleiding. ( VSO 
leerlingen nemen 
deel aan het gesprek) 
 

OPP/UPP is bijgewerkt.  
 
4-5 dagen werken = 3 dagdelen aanwezig. 
1-3 dagen werken = 2 dagdelen aanwezig.  

23-01 t/m 
03-02 

LOGOS Leerkracht van de 
groep, praktijkvakken 
en vakleerkrachten. 

Extra tijd voor LOGOS. LOGOS valt onder je 
werktijdfactor na lestijd, niet lesgebonden 
uren. 

14-02 Ped.team 
08.30 u – 10.00 u.  

Gerry, Tiny, Jeanne, 
Riki, Nicole.  

 

28-02 CvB vergadering. 
14.00 u – 17.00 u.  

Commissieleden. Leerkrachten op verzoek. 

27-02  t/m 
10-03 

CITO ZML rekenen. 
CITO rekenen speciale 
leerlingen. 
 

Groepsleerkracht. Toetsresultaten naar IB en verwerken in 
LOVS. Nieuwe toetsen in dossier, oude 
eruit. In OPP/UPP duidelijk aangeven wat 
vaardigheidsniveau en functioneringsniveau 
is.  
Analyse van de toetsen op leerling en 
groepsniveau 

28-03 Ped.team 
08.30 u – 10.00 u.  

Gerry, Tiny, Jeanne, 
Riki, Nicole.  

 

4-04 CvB vergadering. Commissieleden. Leerkrachten op verzoek. 

03-04 t/m 
07-04 

LOGOS, evaluatie groepsplan.  Leerkrachten.   

12-04 PLG groepsplan 
12.30 u – 13.30 u.  

Leerkrachten, IB, 
directie.  

 

09-05 Ped.team  
08.30 u – 10.00 u.  

Gerry, Tiny, Jeanne, 
Riki, Nicole. 

 

16-05 CvB vergadering. 
14.00 u – 17.00 u.  

Commissieleden.  Leerkrachten op verzoek.  

08-05 t/m 
31-05. 

Coachingsgesprekken VSO 
leerlingen.  

Groepsleiding.  
 
 

Info voor UP bespreking 1
e
 week juni 2015. 

 
Wat heb je geleerd, wat verwacht je, wat 
wil je nog meer etc.  

12-06 
 en 
13-06 

Prognose/perspectief 

besprekingen intern. 

Alle collega’s 
betrokken bij de 
leerling.  

12-06: Oba, Mbc, Blauw, Geel. 
 
13-06: Mba, Mbb, Bba, Groen, Oranje. 

15-06 Werkavond 
19.00 – 21.30 

Team.   

19-06 t/m 
22-06 

Evaluatie groepsplan, 

jaarevaluatie, starten  bijstellen 

OPP/UPP.  

Leerkrachten.  Leerkrachten schrijven en stellen bij. Alle 
lesaanbieders hebben tijdig hun informatie 
overgedragen aan de leerkracht.  

27-06 Ped.team 

08.30 u – 12.00 u. 

Gerry, Tiny, Jeanne, 
Riki, Nicole.  

Analyse perspectieven SO en VSO 
leerlingen.  
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27-06 CvB vergadering  
14.00 u – 17.00 u.  

Commissieleden. Leerkrachten op verzoek.  
Perspectieven 2016-2017 naar 2017-2018.  

28-06 PLG Groepsplan 
12.30 u – 13.30 u.  

Leerkrachten, Ib, 
directie.  

 

Mei /juni  LOGOS Groepsleerkracht, 
leraarondersteuners, 
vakleerkracht 
bewegingsonderwijs.  

Na schooltijd 

06-06 t/m 
18-06 

Jaarevaluatie schrijven. 
Bijstellen OPP/UPP 

Groepsleerkracht. In samenwerking met overige 
groepsleiding. Alle informatie is voor het 
schrijven overgedragen door collega’s die 
ook met de leerling werken. Info digitaal!  

03-07 OPP / UPP concepten naar IB.  Leerkracht en IB. IB-ers plannen tijd in  om op verzoek van de 
leerkracht OPP/UPP in te lezen en daar 
waar nodig van advies oid te voorzien.  

07-07 OPP / UPP  
15.00 u 

Groepsleiding Leerlingen krijgen het OPP/UPP mee naar 
huis.  

11-07 en 
13-07 
 
 

Eindgesprekken. 
15.30 – 17.30 u. 
18.30 – 21.45 u.  

Groepsleiding.  Jaarevaluatie groepsplan en voortgang 
OPP/UPP. Na bespreking informatie 
verwerken op evaluatieformulier en deze 
aan het nieuwe OPP/UPP toevoegen. 
Jaarevaluatie + nieuw OPP/UPP 
ondertekenen en in leerlingenmap. 
Oud OPP/UPP en  eindverslag in dossier.  
Aantekening maken in dossier. 
Aanwezigheid gelijk als bij OPP/UPP 
gesprekken in februari.  

17-07 t/m 
21 -07 

Leerlingen overdracht. Groepsleiding.  Na schooltijd. 

13-07 Meegeven jaarevaluatie. Groepsleiding. 12.15 u 
Ingebonden pakket.  

 Onderwijskundig verslag van lln 
die van SO over gaan VSO of 
andere vorm van onderwijs.  

 Overdracht transparant en 
begeleidingsaanpak centraal. Eindverslag 
schoolverlaters Zevenster met extra 
aandachtspunten op alle 
ontwikkelgebieden en de zorgvraag goed 
beschrijven. Format staat op de server. 
 
IB-er verricht waar nodig aanvullend 
didactisch onderzoek.  

24-07 t/m 
01-09 

Zomervakantie Team.  Eerste schooldag medewerkers 02-09-2017. 
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Inleiding  
 
In de afgelopen jaren is er binnen het onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) geïnvesteerd op 

de invoering van het werken met leerlijnen en een leerlingvolgsysteem, om door middel daarvan de 

ontwikkeling van leerlingen te kunnen volgen en vastleggen. We werken daarbij toe naar de kerndoelen 

ZML.  

De nieuwe wet Kwaliteit (V)SO legt nadruk op het vaststellen van ontwikkelingsperspectieven, waarbij de 

uitspraken zijn gebaseerd op onder andere valide en betrouwbare metingen met betrekking tot 

leerrendement. Ook bij het volgen van leerlingen wordt verwacht dat er, naast een beoordeling van de 

leerkracht op de doelen in het leerlingvolgsysteem, ook valide toetsen worden ingezet. Dit ten minste voor 

de vakken rekenen en taal / lezen, maar ook voor sociaal-emotionele ontwikkeling. In dit document staat 

alleen de toets kalender voor rekenen en taal/ lezen beschreven.  

 

Ontwikkelingsperspectieven 

De afname van de toetsen is in het ZML gekoppeld aan de leerroute die de leerling volgt op basis van zijn / 

haar ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief wordt altijd bepaald door een team van 

deskundigen (de Commissie van Begeleiding). Deze commissie bestaat uit de directeur van de school, de 

zorgcoördinator van de afdeling, de orthopedagoog en de schoolarts. Het ontwikkelingsperspectief wordt 

altijd besproken met ouders en het bepaalt ook de doelen waaraan met de leerling wordt gewerkt. 

 

 

Uitstroomperspectieven van SO en VSO.  

1 Dagbesteding ervaringsgericht. 

2 Dagbesteding arbeidsmatig licht-zwaar. 

3 Beschutte werkomgeving. 

4 Arbeid met loonwaarde.  
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Bouwplan SO. 

 

Bouwplan VSO. 

 

 

 
NB voor uitgebreid bouwplan met niveau aanduiding zie Bouwplan vanaf bladzijde 17.  
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Opbrengsten 

- Op basis van de toets gegevens van leerlingen kunnen uitspraken worden gedaan over het 
leerrendement van individuele leerlingen en de opbrengsten op groepsniveau: Behalen de 
leerlingen de streefdoelen in hun leerroute?  

- Als dat niet het geval is, op welke manier zetten wij dan een interventie in door bijvoorbeeld 
intensiveren of dispenseren?  

- Hoe hangt dat samen met het ontwikkelingsperspectief van de leerling? 
Daarnaast kunnen de gegevens ook gebruikt worden om uitspraken te doen over de opbrengsten van de 
hele school:  

- Is ons aanbod passend voor onze doelgroep (Bieden we de juiste arrangementen aan)? 
- Zetten we de juiste interventies in om leerlingen op hun streefniveau te brengen? 
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Overzicht van toetsen die worden ingezet: 
In 2016 – 2017  worden de volgende manieren van meten / toetsen ingezet met betrekking tot rekenen en 
taal / lezen: 
 

SO onderbouw 4 t/m 6 jarigen: 
 

Taal  CITO ZML taal                                       

Rekenen CITO  ZML rekenen                                 

 
SO middenbouw 7 t/m 9 jarigen: 
 

Taal CITO ZML taal       

Beginnende 
geletterdheid 

CITO  
fonemen en grafemen  
analyse- synthese  

Lezen CITO DMT 
AVI 

Spelling  CITO spelling voor speciale leerlingen 

Rekenen  CITO ZML rekenen 
CITO rekenen voor speciale leerlingen 

 
SO bovenbouw 10 t/m 12 jarigen: 
 

Taal CITO ZML taal 

Beginnende 
geletterdheid 

CITO fonemen en grafemen 
         Analyse- synthese 

Lezen CITO DMT 
AVI 
 

Begrijpend lezen CITO begrijpend lezen voor speciale leerlingen 

Spelling  CITO spelling voor speciale leerlingen 

Rekenen CITO ZML rekenen 
CITO reken voor speciale leerlingen 

 

VSO  

Taal CITO ZML taal 

Lezen CITO DMT 
AVI 
 

Begrijpend lezen CITO begrijpend lezen voor speciale leerlingen 

Spelling  CITO spelling voor speciale leerlingen 

Rekenen CITO ZML rekenen 
CITO reken voor speciale leerlingen 
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Toets protocol schooljaar 2016-2017. 
0. Vooraf: 
In aansluiting op de besluitvorming in het IB-overleg en het directeurenberaad is dit toets protocol 

uitgewerkt. Om de toets omstandigheden op school  zo optimaal mogelijk te laten zijn, is het 

noodzakelijk dat dit protocol bij het afnemen van toetsen door alle leraren wordt gevolgd.  

 

 Het is van belang dat de schoolleiding daar nadrukkelijk op toeziet.   

 CITO-toetsen blijven een momentopname en de resultaten staan nooit los van de observaties in de 
groep en de resultaten van de methode gebonden toetsen.   
CITO- resultaten maken een onderdeel uit van de basis voor het evalueren van individuele 
ontwikkelingen, groepsplannen en opbrengsten op kind-, groeps- en schoolniveau.  

 Niet onbelangrijk is ook het volgende: Degene die de toets afneemt, kent de desbetreffende 
handleiding die door de ontwikkelaar bij de toets is geschreven. 

 

1. Toets voorwaarden: 
 

1.1 Wie doen mee? 
 In principe nemen alle leerlingen in de school deel aan de toets cyclus. Per doelgroep wordt 

beschreven welke toetsen worden afgenomen. Na overleg tussen leerkracht en IB-er van de 
groep kan er besloten worden geen toets af te nemen. 

 Alle leerlingen worden getoetst met de toetsen die passen binnen hun eigen leerroute voor 
rekenen en schriftelijke taal / lezen. 

 Nieuwe leerlingen toetsen aan de hand van de gegevens die bekend zijn. Bij 
binnenkomst worden zij getoetst door de IB-er van de afdeling.  

 

1.2 Wie neemt de toetsen af? 
 Zoals ook beschreven staat in de handleiding van CITO worden de toetsen afgenomen door de 

leerkrachten. Wanneer het organisatorisch niet mogelijk is kan hiervan worden afgeweken en 
wordt in overleg met de IB-er een passende oplossing gezocht.  

 
 

1.3 Welke aanpassingen zijn toegestaan? 
 De toetsen worden uitgevoerd conform de geschreven handleiding. Alleen de daarin 

aangegeven aanpassingen zijn toegestaan. 
 

1.4 Veranderingen bij afname: 
 Als er veranderingen worden aangebracht bij de afname van een toets ten opzichte van de 

handleiding, bijvoorbeeld door voor te lezen, dan worden de toets resultaten minder 
betrouwbaar. Toetsen zijn vooraf via een bepaalde methodiek genormeerd. Die heeft betrekking 
op de instructie, de afnamecondities en de periode waarin getoetst moet worden. Zo zal het 
voorlezen van teksten van begrijpend lezen door de leerkracht de toets uitslag vertekenen. Wel 
is het mogelijk om vanuit diagnostisch perspectief, de toets begrijpend lezen na de schriftelijke 
afname, ook voor te lezen. De uitslag na de schriftelijke versie wordt in het groepsoverzicht 
opgenomen. 
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1.5 Meer tijd nodig? 
 De meeste CITO-toetsen zijn geen snelheidstoetsen. De tijd die bij dit soort toetsen in de 

handleiding staat genoemd, is een richttijd. De meeste leerlingen kunnen in die tijd alle, of 
vrijwel alle opgaven van een toets maken. Bij deze toetsen mag echter altijd meer tijd 
vrijgemaakt worden. Ook mag de toets voor deze kinderen in stukjes worden opgedeeld. Pas als 
een toets helemaal is afgerond, kan de toets score worden bepaald. Bij de toetsen voor 
technisch lezen is de tijd wel van belang. Het is goed om hiervan niet af te wijken en de 
handleiding bij de toets stipt aan te houden 

 

2. Werkwijze CITO speciale leerlingen en CITO ZML leerlingen: 
- Elke groep heeft een map in de klas waar uitgebreide toets informatie in te vinden is.De 

informatie wordt ieder schooljaar voor de toets periode op een moment na schooltijd aan 
teamleden kenbaar gemaakt. 
 

1.  Lees voor het afnemen van de toetsen de handleiding goed door. 
 Je weet dan hoeveel tijd de kinderen voor de toets krijgen, in hoeveel delen de toets moet 
worden afgenomen en bij welke onderdelen er kladpapier mag worden gebruikt (rekenen). 
Houd je bij de mondelinge toetsen goed aan de letterlijke formulering van de vragen en het 
aantal keer dat de vraag herhaald mag worden. 

2. Maak altijd eerst de voorbeeldopgaven. Deze mogen niet worden overgeslagen.  
3. Zorg dat de kinderen van wie je verwacht dat ze moeite hebben bij het juist volgen van de toets, 

vooraan zitten, zodat je ze –indien nodig– de juiste bladzijde of vraag kunt aanwijzen.  
4. Zorg dat kinderen tijdens de toets alleen een toets boek, potlood en gum (en kladpapier) op tafel 

hebben liggen. 
5. Maak een afspraak met de kinderen over wat ze mogen doen, als ze klaar zijn en andere 

kinderen nog bezig zijn met de toets. Bij voorkeur stil een leesboek pakken uit hun kastje. Niet 
lopen door de groep.  

6. Plan de toetsen op goede momenten in. Op de ochtenden of aan het begin van de middag. Beter 
op een later moment goed toetsen, dan de toets “er doorheen jagen”. We toetsen niet de dag 
na een vakantie! Veel kinderen hebben immers opstartproblemen.  

7.  De leerkracht is in principe verantwoordelijk voor goede Toets afname bij de leerlingen uit de 
eigen groep. CITO-toetsen worden in principe afgenomen door de eigen leerkracht.  

8. Pas op met het nakijken van delen van toetsen waar kinderen later nog aan moeten werken. 
Maakt een kind veel fouten in het eerste deel, dan kan het demotiverend werken nog aan de 
slag te moeten gaan met het tweede deel. 

9. Tijdens een toets wordt er geen gebruik gemaakt van een tafelkaart of een zakrekenmachine, 
tenzij dat nadrukkelijk staat aangegeven in de handleiding. 

10. Wanneer in deel 1 van de toets alles fout gemaakt wordt mag er besloten worden de toets af te 
breken. 
 

3. LOGOS: 
In schooljaar 2016-2017 wordt er gestart met een nieuw leerlingvolg systeem, LOGOS. Binnen dit 
systeem wordt er op basis van de perpspectief gegevens van de leerlingen door de groepsleiding 
groepsplannen gerealiseerd. Het evalueren van deze gestelde doelen zal ook plaatsvinden binnen 
LOGOS. Ouders krijgen een uitdraai van de gestelde doelen aan het begin van het schooljaar, aan het 
einde van het schooljaar wordt er uitdraai gemaakt van het geëvalueerde groepsplan voor ouders. 
Daarnaast worden de CITO Toets gegevens  alsmede de AVI/DMT ook verwerkt in het LOVS. De 
groepsleerkracht vult deze score aan met beschrijvende informatie. De IB-er ondersteunt in de 
analyse en begeleidingsmogelijkheden. 
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Na het overgaan naar LOGOS  wordt bekeken op welke manier de toets gegevens verwerkt kunnen 

worden,  de leden van de  LOGOS werkgroep zullen zich hier in verdiepen en advies uitbrengen. In 

schooljaar 2016-2017 zal dit stuk aangepast worden.    

 

4. Analyse:  
Toelichting toets items CITO Taal voor ZML leerlingen : 
De CITO Taal voor ZML leerlingen toetst de volgende onderdelen; 
Vorm  -  Receptief en productief. 
Inhoud  - Receptief en productief. 
Gebruik - Productief. 
Na het invoeren van de toetsresultaten binnen het LOVS, kan je een “categorieën analyse leerling” 
uitdraaien. In dit schema wordt weergegeven hoe gepresteerd is op elk onderdeel. Dit geeft een 
indicatie welk onderdeel sterk/zwak is bij de leerling. De CITO Taal voor ZML omvangt NIET alle 
leerlijnen / doelen binnen het LVS. Alleen de leerlijn Mondelinge taal! Het kan dus heel goed zijn dat 
de aanduiding vanuit het LOVS (niveau op de leerlijn) hoger of lager ligt dan wat er binnen het LVS 
wordt weergegeven van de desbetreffende leerling. Goed is om te kijken welke doelen/leerlijnen 
vanuit de toets overeenkomen met het LVS en of deze uitkomsten enigszins gelijk zijn aan elkaar.  
De overige onderdelen (leerlijnen/doelen) op het gebied van Taal en Lezen binnen het LVS worden 
NIET getoetst door de CITO Taal voor ZML.  
In de bijlage van dit toetsprotocol een uitgebreid overzicht van de relatie van de toetsdoelen en de 
leerlijn Mondelinge taal. Hierin worden de volgende items weergegeven; Taalaspect/ toetsdoel/ 
niveau en doel uit CED – leerlijn/ CED leerlijn.  
Hieronder in het kort een uiteenzetting ter info. NB Raadpleeg te allen tijde de bijlage!! 
 
Niveau A: 

 

Taalaspect CED leerlijn 

Vorm receptie 2.1 zinsbegrip 

Vorm productie 1.3 woordvorming 
1.2 zinsbouw 

Inhoud receptie 6.1 Passieve woordenschat 

Inhoud productie 6.2 actieve woordenschat 

Gebruik productie Communicatieve voorwaarden 
3.2 Iets zeggen tegen iemand 
3.3 Een gesprek voeren met een ander 
3.4 Sociale routines 

 
Niveau B: 
 

Taalaspect CED leerlijn 

Vorm receptie 2.1 zinsbegrip 

Vorm productie 1.3 woordvorming 
1.2 zinsbouw 

Inhoud receptie 6.1 Passieve woordenschat 

Inhoud productie 6.2 Actieve woordenschat 

Gebruik productie Communicatieve voorwaarden 
3.1 Iemand iets vragen 
3.2 Iets zeggen tegen iemand. 
3.4 Sociale routines 
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            Niveau C: 
 

Taalaspect CED leerlijn 

Vorm receptie 2.1 zinsbegrip 

Vorm productie 1.3 woordvorming 
1.2 zinsbouw 

Inhoud receptie 6.1 Passieve woordenschat 

Inhoud productie 6.2 actieve woordenschat 

Gebruik productie 3.2 Iets zeggen tegen iemand 
3.3 Een gesprek voeren met een ander 
3.4 Sociale routines 

 

4. Onderbouw SO afdeling 4 -6 jaar instroomgroep / onderbouw 6 – 8 jaar: 
We kiezen er voor om al in de aanvangsgroep systematisch te toetsen. Het is daarbij wel van belang 

dat bekend is dat de leerlingen functioneren boven het ontwikkelingsniveau van 24 maanden. Om 

hierover een oordeel te kunnen geven, worden de gegevens uit psychodiagnostisch onderzoek en de 

beoordeling van de leerkracht op de leerlijnen in het leerlingvolgsysteem gebruikt.  De instroom 

groep is een observatiegroep.  de ZML toetsen taal en rekenen zijn handelend gericht  

We erkennen dat toetsen bij deze jonge kinderen een momentopname betreft. Geen enkele toets is 

bedoeld om kinderen “te stempelen”, dat is al helemaal niet de bedoeling als kinderen net aan hun 

“schoolcarrière” beginnen. Het is niet de bedoeling deze jonge kinderen op basis van een toets aan 

het begin van de schoolloopbaan te “stempelen”. 

 Wij denken wel dat het systematisch volgen van de ontwikkelingen van kinderen in de 
aanvangsgroep moet starten.  

 De onderbouw wordt meegenomen in de Toets kalender.  
 

5. Leerlingen met IQ ≤ 35: 
Onder MG-leerlingen verstaan wij de leerlingen met uitstroomperspectief ervaringsgerichte 

dagbesteding. Als een leerling wordt ingeschat op niveau 5 /6  Plancius of niveau 1 van de ZML 

leerlijnen, wordt de leerling getoetst met de ZML toetsen. 

 

6. Eindtoets / uitstroomgegevens: 
Op dit moment is er nog geen verplichte eindtoets voor de leerlingen in het Speciaal Onderwijs op 

12-jarige leeftijd. Deze verplichting zal er mogelijk zijn in 2015-2016. Op dat moment zal ook deze 

paragraaf worden aangevuld. De leerlingen binnen het cluster drie onderwijs behalen niet het niveau 

van referentiekader 1F (niveau groep 8 Ba.o.). 

 

Op dit moment verzamelt de school de volgende gegevens met betrekking tot uitstroom aan het 

einde van de SO en VSO afdeling.  

Voor de leerlingen die de VSO afdeling gaan verlaten wegens werk/ einde schoolloopbaan wordt een 

eindverslag geschreven waarin  het  UPP wordt omgezet naar een transitieplan.  Aan het eind van de 

so afdeling wordt een OPP en een eindverslag geschreven   

 

Daarnaast worden de datamuren ingevuld voor de vakgebieden:  



 

 
Toets beleid schooljaar 2016-2017, Zevenster Lelystad. 
 

 

14 

 Rekenen 

 Schriftelijke taal (lezen ,begrijpend lezen, spelling) 
Jaarlijks worden de gegevens vergeleken en actie op uit gezet. (PDCA) 

 

 

De vakoverstijgende leergebieden die wel worden getoetst, maar nog niet in  data muur  worden 

gezet.  

 Leren leren 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Mondelinge taal 
 
De landelijke standaarden ZML uit “Duiden en Doen”  zijn vergeleken met de schoolstandaard. 
De school maakt gebruik van een schoolstandaard voortgekomen uit samenwerkingsverband 
Speciaal Centraal  (basisdocument = bouwplannen van  Reactys) .  
 
Deze schoolstandaard wordt de komende 3 jaar gehanteerd en er wordt pas besloten af te wijken als 
na 3 jaar blijkt dat deze standaarden beredeneerd niet gelden voor een betreffende school / 
afdeling. 
De data muur wordt ingevuld op basis van het beheersingsniveau (dus niet het werkniveau) van de 
leerling. Dit is het niveau op de leerlijn waarvan gezegd kan worden dat de leerling de doelen uit dit 
niveau en de voorliggende niveaus voor 80% of meer beheerst. Indien een toets is afgenomen 
bevestigt deze toets het beheersingsniveau van de leerling. 

 

 
7. Registratie: 

 De leerkracht verwerkt resultaten in het LOVS. 

 Nieuw afgenomen toetsen worden opgeborgen in het dossier van de leerling, de oude 
voorgaande toetsen gaan dan uit het dossier.  

 De nieuwe toetsgegevens worden verwerkt in het OPP / UPP en het groepsplan van de 
groep. Groepsplan wordt bijgesteld. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Toets beleid schooljaar 2016-2017, Zevenster Lelystad. 
 

 

15 

Toets kalender schooljaar 2016-2017 

Toetsen op de Zevenster  
De toetsen worden in twee periodes aangeboden. 
De 1e periode gericht op taal en lezen, de 2e periode gericht op rekenen. 
 
ZML taal   Okt / nov                           ZML rekenen  maart- april 
Fonemen – Grafemen   Okt / nov              Rekenen                 maart- april 
Analyse- synthese  Okt / nov 
DMT    Okt / nov 
AVI    Okt / nov 
Spelling    Okt / nov 
Begrijpend lezen  Okt/ nov 
 

Toets kalender SO de Zevenster 
 
SO onderbouw 4 t/m 6 jarigen: 

Taal  CITO ZML taal                                       Okt / nov 
2016 

 

Rekenen CITO  ZML rekenen                                 Maart 
2017 

 

 
SO middenbouw 7 t/m 9 jarigen: 

Taal CITO: 
 ZML taal       

Okt / nov 
2016 

 

Beginnende 
geletterdheid 

CITO:  
Fonemen/grafemen  
Analyse- synthese  

Okt / nov 
2016 
Mei 
2017 

Voor alle leerlingen in deze leeftijdscategorie 
die een start hebben gemaakt met aanvankelijk 
lezen 

Lezen CITO: 
DM/AVI 

Okt / nov 
2016 
Mei 
2017 

Voor de leerlingen in deze leeftijdscategorie 
die technisch lezen 

Spelling  CITO spelling voor 
speciale leerlingen 

Okt / nov 
2016 

Voor de leerlingen die technisch lezen en 
woorden in schrift weten om te zetten. 

Rekenen  CITO ZML rekenen 
CITO rekenen voor 
speciale leerlingen 

Maart 
2017 
 

Voor de l.l. die rekenstrategie schriftelijk kan 
toepassen. 

 
SO bovenbouw 10 t/m 12 jarigen: 

Taal CITO: 
ZML taal 

Okt / nov 
2016 
 

 

Beginnende 
geletterdheid 
 
 

CITO: 
Fonemen/grafemen 
Analyse- synthese 

Okt / nov 
2016 
Mei 2017 

Voor leerlingen in de fase van aanvankelijk 
lezen 

Lezen CITO: 
DMT & AVI 

Okt / nov 
2016 
Mei 2017 

Voor de l.l. die technisch leest 
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Begrijpend lezen CITO: 
Begrijpend lezen voor 
speciale leerlingen 

Okt / nov 
2016 

 

Spelling  CITO: 
Spelling voor speciale 
leerlingen 

Okt / nov 
2016 

Voor de l.l. die technisch leest en woorden 
in schrift weten om te zetten. 

Rekenen CITO: ZML rekenen 
CITO: rekenen voor 
speciale leerlingen 

Maart 2017  

 
 
 
Toets kalender VSO de Zevenster 
 
Onder en middenbouw: 
Leerlingen met een intensief arrangement komen in aanmerking voor  CITO ZML taal en   CITOZML rekenen. 
Leerlingen met basis arrangement komen in aanmerking voor zowel ZML taal en ZML rekenen als de toetsen 
van speciale leerlingen. De mentor van de leerling bekijkt a.d.h.v. van vorderingen welke toets voor de 
leerling van belang is.  
Voorstel wordt met de IB-er  besproken en Toets pakketten worden op orde gemaakt. 
 
Bovenbouw: 
De mentoren van de bovenbouw gaan in overleg met de Ib-er/ stage coördinator van de groep wat betreft 
wel of niet aanbieden van een toets aan leerlingen van 17 jaar en ouder.  
De ortho pedagoog  geeft aan van welke leerlingen er actuele toets informatie aangeleverd moet worden. 
 

Taal CITO: 
ZML taal 

Okt / nov 
2016 

 

Lezen CITO: 
DMT & AVI 
 

Okt / nov 
2016 
Mei 2017 

Voor de l.l. die technisch leest 
 

Begrijpend 
lezen 

CITO: 
Begrijpend lezen voor 
speciale leerlingen 

Okt / nov 
2016 

 

Spelling  CITO: 
Spelling voor speciale 
leerlingen 

Okt / nov 
2016 

Voor de l.l. die technisch leest en woorden in 
schrift weten om te zetten. 

Rekenen CITO: ZML rekenen 
CITO: rekenen voor speciale 
leerlingen 

Maart 
2017 
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Bouwplan SO ZMLK De Zevenster. 

 

Leerroute instroomgroep onderbouw middenbouw bovenbouw uitstroom 

4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 

1 

Intensief 

Minimum 

standaard 

1 

(Plancius) 

2 2 3 4 4 5 6 6 VSO ZML 

IQ 0 - 20 + 

wel of geen 

bijkomende 

problematiek 

2 

Basis 

Voldoende 

standaard 

1 

CED ZML 

1 2 3 3 4 4 5 5 VSO ZML 

IQ 20-35+ 

Wel of geen 

bijkomende 

problema- 

tiek 

3 

Basis 

Voldoende 

standaard 

1 2 3 3 4 5 6 6 7 VSO ZML 

IQ 35-55+ 

Wel of geen 

bijkomende 

problema- 

tiek 

4 

Verrijking 

Gevorderde 

standaard 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IQ 55-70 

VSO ZML 

  PRO 

bijkomende 

problema- 

tiek 
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Toetsplan SO. 

 Instroom Onderbouw Middenbouw Bovenbouw 

Perspectief     

1 Rekenen ZML toets kaart A 

 

(Taal ZML toets kaart A in 

overleg met IB.) 

 

Rekenen ZML toets kaart A 

 

(Taal ZML toets kaart A 

Grafemen, fonemen in 

overleg met IB.)  

Rekenen ZML toets kaart A 

 

(Taal ZML toets kaart A 

Grafemen, fonemen in overleg 

met IB.) 

Rekenen ZML toets kaart A 

 

Taal ZML toets kaart A 

(Grafemen, fonemen in overleg met 

IB) 

2 Rekenen ZML toets kaart A 

 

(Taal ZML toets kaart A in 

overleg met IB) 

 

Rekenen ZML toets kaart A 

 

Taal ZML toets kaart A 

(Grafemen, fonemen in 

overleg met IB) 

Rekenen ZML toets kaart A 

 

Taal ZML toets kaart A 

(Grafemen, fonemen in 

overleg met IB) 

Rekenen ZML toets kaart A met 

mogelijkheid overstap naar kaart B. 

 

Taal ZML toets kaart A/B 

Grafemen, fonemen, auditieve 

synthese. 

(AVI/DMT in overleg met IB) 

3 Rekenen ZML toets kaart A 

 

Taal ZML toets kaart A 

(Grafemen, fonemen in 

overleg met IB) 

Rekenen ZML toets kaart A 

 

Taal ZML toets kaart A 

(Grafemen, fonemen in 

overleg met IB) 

Rekenen ZML toets kaart B 

Rekenen CITO spec.lln M3. 

 

Taal ZML toets kaart B  

AVI/DMT, grafemen, 

fonemen, auditieve synthese. 

Rekenen ZML toets kaart B. 

Rekenen CITO spec.Lln E3/M4 

 

Taal ZML toets kaart B/C 

AVI/DMT, grafemen, auditieve 

synthese, fonemen. 

Spelling CITO spec lln M3/E3 

4 Rekenen ZML toets kaart A 

met mogelijkheid overstap 

naar kaart B.  

Rekenen CITO spec lln M3 

 

Taal ZML toets kaart A  

Rekenen ZML toets kaart A 

met mogelijkheid overstap 

naar kaart B.  

Rekenen CITO spec lln M3 

 

Taal ZML toets kaart A met 

mogelijkheid overstap naar 

kaart B. 

Grafemen, fonemen, 

auditieve synthese. 

Rekenen ZML toets kaart B 

met mogelijkheid overstap 

naar kaart C.  

Rekenen CITO spec lln E3/M4 

 

Taal ZML toets kaart B/C 

DMT/AVI, grafemen, 

fonemen, auditieve synthese. 

Spelling CITO spec lln M3/E3 

Begrijpend lezen * 

 

Rekenen ZML toets kaart C 

Rekenen CITO spec lln M5/E5 

 

Taal ZML toets kaart C 

AVI/ DMT 

Spelling CITO spec lln M4/E4 

Begrijpend lezen *  



 

 
Toets beleid schooljaar 2016-2017, Zevenster Lelystad. 
 

 

19 

  
*Begrijpend lezen wordt afgenomen tijdens de toets momenten Taal. De toets keuze voor begrijpend lezen is afhankelijk van het AVI niveau. De teksten in een toets Begrijpend lezen sluiten 

over het algemeen aan bij het AVI niveau van dat toetsmoment. Dat wil zeggen dat de leesteksten in een toets M4 bijvoorbeeld aansluiten bij AVI M4. Hoe hoger het niveau van de toets 

begrijpend lezen, hoe meer leestechniek ook vereist wordt. Toets resultaten van de vorige afname worden in de keuze vanzelfsprekend meegenomen.  

** Leerlingen die technisch lezen en deel kunnen nemen aan toetsen zoals, grafemen, fonemen, spelling, auditieve synthese, goed overwegen of het afnemen van CITO ZML dan nodig is.  
 
 

Bouwplan VSO ZMLK De Zevenster. 

 

Leerroute Instroom  onderbouw  / onderbouw Middenbouw 

Aan het  einde van de 

middenbouw (14-16 jaar) 

definitieve vaststelling 

uitstroomperspectief VSO 

UPP 

Bovenbouw en  uitstroomfase 

Aan het einde van de bovenbouw (17-18 jaar) 

evaluatie uitstroomperspectief 

aan het einde van uitstroomfase (18-20 jaar) evaluatie 

uitstroomperspectief 

 

12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar IQ 

 1 

ZML VSO 

Intensief 

Minimum 

standaard 

1 1 2 2 3 3 4 4 Dagbeste- 

ding 

ervarings 

gericht 

0 - 20+ 

Wel of 

geen 

bijkomende 

problema- 

tiek 

2 

ZML VSO 

Basis 

Voldoende 

standaard 

5 

 

6 6 7 

 

7 7 8 8 Dagbeste-

ding 

arbeidsma- 

tig licht- 

zwaar   

20 - 35 + 

Wel of 

geen 

bijkomende 

problema- 

tiek 

3. 

ZML VSO 

Basis 

Voldoende 

standaard 

7 7 8 8 9 9 10 10 Beschutte 

Werkom-

geving 

35 - 55 + 

Wel of 

geen 

bijkomende 

problema- 

tiek 
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4. 

ZML VSO 
Verrijking 

Gevorderde 

standaard 

10 10 10 

 

11 

 

11 

 

11 

 

 

12 

 

12 

 

Arbeid met 

loonwaar-

de 

 

55- 70 + 

Bijkomende 

problema-

tiek 
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Toetsplan VSO 

 Onderbouw   Middenbouw Bovenbouw Uitstroom 

Perspectief     

1 Rekenen ZML toets kaart A 

 

Taal ZML toets kaart A 

Rekenen ZML toets kaart A 

 

Taal ZML toets jaart A 

 

Rekenen ZML toets kaart A 

 

Taal ZML toets kaart A 

Grafemen, fonemen, auditieve 

synthese. 

Rekenen ZML toets kaart A 

 

Taal ZML toets kaart A 

Grafemen, fonemen, auditieve 

synthese.  

2 Rekenen ZML toets kaart A 

 

Taal ZML toets kaart B 

Grafemen, fonemen, 

auditieve synthese. 

AVI, DMT.  

 

Rekenen ZML toets kaart A 

 

Taal ZML toets kaart B 

AVI, DMT 

Spelling Start, M3. 

Begrijpend lezen* 

Rekenen ZML toets kaart A 

 

Taal ZML toets kaart B 

AVI/DMT, 

Spelling M3/E3/M4 

Begrijpend lezen* 

 

Rekenen ZML toets kaart A met 

mogelijkheid overstap naar kaart B. 

 

Taal ZML toets kaart C 

AVI/DMT 

Spelling E3/M4 

Begrijpend lezen* 

3 Rekenen ZML toets kaart A 

 

Taal ZML toets kaart B/C 

Spelling M3/E3/M4 

Begrijpend lezen* 

Rekenen ZML toets kaart A 

 

Taal ZML toets kaart B/C 

AVI/DMT 

Spelling E3/M4/E4 

Begrijpend lezen* 

Rekenen ZML toets kaart B 

Rekenen CITO spec.lln M3. 

 

Taal ZML toets kaart C 

AVI/DMT, spelling M4/E4/M5 

Begrijpend lezen* 

Rekenen ZML toets kaart B. 

Rekenen CITO spec.Lln E3/M4 

 

Taal ZML toets kaart C. 

AVI/DMT, Spelling E4/M5 

Begrijpend lezen* 

4 Rekenen ZML toets kaart B..  

Rekenen CITO spec lln 

M3/E3/M4 

 

Taal ZML toets kaart C 

AVI/DMT, spelling E4/M5 

Begrijpend lezen* 

Rekenen ZML toets kaart A 

met mogelijkheid overstap 

naar kaart B.  

Rekenen CITO spec lln M3 

 

Taal ZML toets kaart C  

AVI/DMT, spelling M5/E5 

Begrijpend lezen* 

Rekenen ZML toets kaart B 

met mogelijkheid overstap 

naar kaart C.  

Rekenen CITO spec lln E3/M4 

 

Taal ZML toets kaart C 

DMT/AVI 

Spelling M5/E5/M6 

Begrijpend lezen * 

 

Rekenen ZML toets kaart C 

Rekenen CITO spec lln M5/E5 

 

Taal ZML toets kaart C 

AVI/ DMT 

Spelling E5/M6 

Begrijpend lezen *  
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*Begrijpend lezen wordt afgenomen tijdens de toets momenten Taal. De toets keuze voor begrijpend lezen is afhankelijk van het AVI niveau. De teksten in een toets Begrijpend lezen sluiten 

over het algemeen aan bij het AVI niveau van dat toetsmoment. Dat wil zeggen dat de leesteksten in een toets M4 bijvoorbeeld aansluiten bij AVI M4. Hoe hoger het niveau van de toets 

begrijpend lezen, hoe meer leestechniek ook vereist wordt. Toets resultaten van de vorige afname worden in de keuze vanzelfsprekend meegenomen.  
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