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Leeswijzer bij de rapporten 

Beschrijving van de toetsen Cito LOVS en Leeswijzer grafieken 
U ziet hier een grafische weergave van de prestaties van uw kind op de landelijk genormeerde 

toetsen van het Leerlingvolgsysteem (LOVS). Dit zijn de toetsen die los staan van de methode. Deze 

toetsen worden twee keer per jaar afgenomen in alle groepen, januari (de M-versie) en juni (de E-

versie). Groep 8 heeft nog maar één toets moment, deze valt in oktober/november of in januari. 

Naast dit toetsmoment maken de kinderen in april de eind-CITO. In groep 1 nemen we alleen de 

toets in juni af. 

 

De toetsen die we afnemen in Groep 1 en 2 

Taal voor kleuters 

De toets voor groep 1 bestaat uit de onderdelen woordenschat en kritisch luisteren. In groep 2 

komen hier de volgende vaardigheden bij: klank en rijm, eerste woord/ laatste woord, auditieve 

synthese (van letters woord maken) en schriftoriëntatie. 

 

Rekenen voor kleuters 

De toets richt zich op het voorbereidend rekenen op het gebied van getallen, meten en meetkunde. 

Denk aan vaardigheden als tellen en het kennen van begrippen, zoals lang en kort. 

De toetsen die we afnemen in Groep 3 - 8 

Technisch lezen, AVI  

Een instrument dat het technisch lezen op tekstniveau toetst doordat de leerlingen hardop teksten 

lezen van oplopende moeilijkheidsgraad. De snelheid en nauwkeurigheid zijn bepalend. Deze toets 

wordt bij de meeste kinderen één keer per jaar afgenomen, in januari. Als het kind het hoogste 

niveau heeft bereikt wordt deze toets niet meer afgenomen 

 

Technisch lezen, DMT  

Er zijn drie kaarten met woorden. Elke kaart 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden goed 

hardop te lezen. Dit is een instrument dat het technisch lezen op woordniveau toetst. 

Spelling 

Hiermee wordt de spellingvaardigheid gemeten. De toetsen bestaan deels uit dicteeopgaven, deels 

uit meerkeuzeopgaven. Met de dicteeopgaven wordt het actief spellen in beeld gebracht. De 

meerkeuzeopgaven meten het passief spellen, oftewel het herkennen van spelfouten in een 

geschreven tekst.  

Begrijpend Lezen 

Met deze toets kunnen we het niveau van de leesvaardigheid en begrip vaststellen 

De opgaven in de toetsen doen een beroep op verschillende verwerkingsprocessen: 

 De inhoud: het ‘wat’ van de tekst staat centraal. De feiten en gebeurtenissen waarover de tekst 

gaat.  
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 De betekenis van een tekst is ook het ‘hoe’ van de tekst. De kenmerken van de 

taalgebruikssituatie waarin gecommuniceerd wordt. Deze hebben dus te maken met de schrijver: 

zijn doelen en zijn lezerspubliek. 

 

 

 

Begrijpend Luisteren 

Met deze toets meten we de vaardigheid in het luisteren naar gesproken taal. Er worden vragen 

gesteld over gesproken teksten en tekstfragmenten in verschillende tekstgenres. 

We maken hierbij gebruik van kijk-/luistermateriaal. (Een DVD) 

Hierbij zijn van belang 2 deelvaardigheden: Begrijpen en Interpreteren. 

 

Rekenen en Wiskunde 

Dit zijn toetsen waarmee de ontwikkeling van de rekenvaardigheid gevolgd kan worden en waarmee 

het rekenniveau vastgesteld kan worden. Hierbij gaat het om kennis, inzicht en vaardigheden. De 

scores op de toetsen geven aan hoe goed datgene wat geleerd is beheerst wordt en in andere 

(nieuwe) situaties toegepast kan worden. 

Woordenschat: 

De breedte van de woordenschat betreft de omvang. Bij een diepe woordkennis staat de vraag 

centraal: ‘Hoe goed kent de leerling woorden of begrippen in relatie tot andere woorden en 

begrippen?’  

Dit is vooral van belang in verband met de schoolse taalvaardigheid, die kinderen nodig hebben. 

 

De grafiek en hoe moet u dit lezen:  

 

  

 

 

De grafiek: 

Op de horizontale as ziet u het schooljaar met het afnamemoment/- datum. 
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Op de verticale as ziet u de vaardigheidsscore. Een score die weergeeft hoe vaardig een kind is op dit 

specifieke vakgebied. 

De zwarte bolletjes en lijn zijn een weergave van de scores van uw kind. Ieder kind heeft zijn/ haar 

eigen niveau. Indien er maar één toets is afgenomen ziet u uiteraard nog geen lijn. 

 Score onder de rode lijn komt overeen met LOVS-score E (laagste niveau) 

 Score tussen de rode en oranje lijn komt overeen met LOVS-score D 

 Score tussen de oranje en groene lijn komt overeen met LOVS-score C 

 Score tussen de groene en blauwe lijn komt overeen met LOVS-score B 

 Score boven de blauwe lijn komt overeen met LOVS-score A (hoogste niveau) 
 

NB1: Begrijpend Lezen, wordt vanaf groep 5 alleen maar in januari afgenomen. U vindt in juni dus de 

al bekende gegevens van januari. 

Het overzicht: 

Rechts van de grafiek ziet u alle toets-gegevens nog eens maar dan weergegeven in een overzicht. 

Deze grafieken worden met u besproken tijdens de oudergesprekken. 

We hopen u hiermee duidelijkheid te geven over de resultaten van uw kind op de niet methode 

gebonden toetsen. 

Is het niet duidelijk, vraag gerust de leerkracht om uitleg. 

Met vriendelijke groet, 

Team De Wereldwijzer 

 


