
Analyse E-toetsen juni 2016  

Taal, woordenschat en begrijpend lezen 

 

Zeer goede resultaten in de onderbouw, ruim voldoende in de bovenbouw en onvoldoende in groep 5. 

 

 

Vaardigheidsgroei voor taal is zeer hoog in groep 2 en voldoende in groep 1. Weinig zwakke scores 

 

Opvallende score die bijna gelijk is van leerjaar 3,4 en 5!  



 

Alle meetmomenten achter elkaar laat mooi de stijgende lijn zien van de groepen 6 en 7. Groep 4 geeft een wat grillig 

beeld door het doubluregroepje. 

 

Mooi voldoende groei in leerjaar 3. 

 

 

Vaardigheidsgroei is min of meer voldoende in groep 4 t/m 7. 

Bij begrijpend lezen is voor het eerst de nieuwe toets afgenomen dus is er nog geen trendanalyse of vaardigheidsgroei 

mogelijk. 



Technisch lezen

 

Voldoende tot goede opbrengsten voor technisch lezen en ook over de trendanalyse kunnen we tevreden zijn, er is 

sprake van niveaubehoud.: 

 

 

De meetmomenten eind laten mooie stijgende lijnen zien. 

 

Met alle meetmomenten zijn de tussenevaluaties van de zwakke lezers als “dipjes” te zien. 



 

Groep 3 is met aanvankelijk lezen goed vooruit gegaan.  Groei bij alle kinderen en voor de groep boven het landelijk  

gemiddelde. De analyse van voortgezet lezen staat  verder beschreven in een apart document. 

Spelling 

 

 

Ook voor spelling voldoende tot goede resultaten. Werkwoorden zijn nog moeilijk voor groep 7, maar zoals de 

trendanalyse laat zien, is de toets is niet veel slechter gemaakt dan in voorafgaande jaren. 

 

Bij spelling is er zeker sprake van niveaubehoud en longitudinale consistentie. Alle meetmomenten hieronder laten 

voldoende scores zien met over het algemeen stijgende lijnen. 

 



De vaardigheidsgroei van het afgelopen half jaar is voldoende voor leerjaar 7 en 6, maar onvoldoende voor de andere 

groepen: 

 

 

 

 

 

Rekenen 

 

Rekenen laat voldoende tot goede opbrengsten zien. 

 

Groep 1 had niet eerder zo’n hoge 

score en het niveau van groep 2 blijft 

consistent.  



 

Beide leerjaren zijn gegroeid, waarbij leerjaar 2een sterke groei laat zien ondanks de zwakkere scores. 

 

Heel mooi zoals leerjaar 7 en 6 hebben gescoord; leerjaar 5 en 3 gemiddeld en 4 drie jaar hetzelfde niveau. 

 

De trendanalyse laat duidelijk te zien hoe leerjaar 7 en 4 vooruit zijn gegaan. Ook hieronder in de 

vaardigheidgroeigrafiekjes zie je dat leerjaar 5 en 6 in groei wat achterblijven. 

 

 



 

 

 

Groepsanalyses 

 

Afgezien van de werkwoordspelling heeft leerjaar 7 zich wat bij elkaar gepakt en zie ik weer hoopvolle resultaten. 

 

Leerjaar 6 blijft netjes op een hoog niveau. Begrijpend lezen is nog eens extra afgenomen bij zwakke lezers. 



 

Leerjaar 5 heeft het duidelijk wat moeilijker. 

 

Leerjaar 4 is alleen met spelling achteruit gegaan. 

 

Leerjaar 3 is netjes gegroeid, net zoals leerjaar 2: 

 



 

Leerjaar 1 heeft het hoge niveau behouden en rekenen en taal omgewisseld. 

Conclusie en acties. 

Wat een goed jaar; na prima resultaten op de eindtoets van groep 8 blijken nu ook de resultaten op de eindtoetsen voor 

de andere leerjaren ook goed te zijn. Voldoende tot goede opbrengsten op alle gebieden en de vaardigheidsgroei laat 

zien dat er goed geleerd is. 

Leerjaar 1 zal veel uitdaging nodig hebben in hun grote groep 2. 

Leerjaar 2 heeft het moeilijk gehad en zal het met relatief veel zwakke leerlingen veel behoefte hebben aan herhaling en 

oefening in groep 3. 

Leerjaar 3 heeft hard gewerkt en zal dat ook in groep 4 moeten doen om hun niveau te behouden. 

Leerjaar 4 zal in groep 5 extra moeite moeten doen voor spelling. 

Leerjaar 5 is wat minder goed uit de verf gekomen en zal volgend jaar hard moeten werken in de twee 

combinatiegroepen. 

Leerjaar 6 moet zo doorgaan in groep 7 en zal profijt hebben van extra begrijpend lezen. 

Leerjaar 7 heeft nu extra instructie gehad voor rekenen en zal dat ook volgend jaar in groep 8 nodig hebben om hun 

niveau te behouden. De kinderen zullen daarvoor trouwens op alle gebied hard moeten werken. 

 


