
 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie voor ouders  
Leerlingvolgsysteem Diataal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informatie voor ouders - Leerlingvolgsysteem Diataal 
 

Referentieniveaus 

De wettelijk vastgestelde referentieniveaus geven aan wat leerlingen 

moeten kennen en kunnen op bepaalde momenten in het onderwijs.  

1F is het basisniveau en 2F (taal) en 1S (rekenen) zijn de streefniveaus 

aan het eind van de basisschool.  

Groeigrafiek 

In de grafiek kunt u de ontwikkeling van uw kind over de jaren heen 

volgen: dat is het witte lijntje tussen de verschillende toetsscores. 

De grijze blokjes zijn de streefscores, zo kunt u in één oogopslag zien 

of uw kind naar verwachting groeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat iedere leerling groeien  

 Basisscholen zijn sinds het schooljaar 2014-2015 verplicht om te werken met een leerlingvolgsysteem 

(LVS). De school van uw kind volgt de taal- en rekenontwikkeling van de leerlingen met behulp van 

het leerlingvolgsysteem van Diataal.  

 
                      Wat zijn Dia-volgtoetsen? 

 Dia-volgtoetsen zijn methode-onafhankelijke volgtoetsen, waarmee de 

school de ontwikkeling van uw kind volgt en weet aan welke aspecten 

eventueel nog gewerkt moet worden om het gewenste niveau te 

behalen. In het basisonderwijs heeft Diataal vier volgtoetsen:  

Diatekst (begrijpend lezen), Diawoord (woordenschat), Diaspel 

(taalverzorging) en Diacijfer (rekenen).  

 

Onze volgtoetsen zijn: 

Adaptief 

Bij de toetsen Diatekst en Diacijfer wordt iedere leerling op zijn of haar 

eigen niveau getoetst.  

Digitaal 

Alle toetsen worden digitaal afgenomen. De toetsscores worden digitaal 

geleverd aan de leerkracht in de Dia-groeiwijzer. 

Diagnostisch 

Dia staat voor diagnostisch. De Dia-volgtoetsen laten zien wat de sterke 

en zwakke punten van leerlingen zijn. Zo kunnen we iedere leerling laten 

groeien!  

Taal 
❖ Diatekst: begrijpend lezen 

❖ Diawoord: woordenschat 

❖ Diaspel: taalverzorging 

Rekenen 
❖ Diacijfer: rekenen 

 

Toetsresultaten 

 

Dia-liniaal 
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Streefscores 

Voor iedere leerling worden streefscores gegeven. De school kan per leerling instellen of de streefscore 

op laag - gemiddeld - hoog staat, zodat iedere leerling kan blijven groeien op zijn eigen manier.   

 

 Percentielen 

Aan de percentielscores kunt u zien hoe uw kind 

scoort ten opzichte van andere leerlingen die dezelfde 

volgtoets hebben gemaakt. Een percentiel van 55 

betekent dat 55% van de leerlingen even hoog of lager 

scoorde.  

De school kiest zelf of de percentielen in letterscores 

(A-E) of Romeinse cijferscores (I-V) worden 

weergegeven.  

 

 

• Diatekst: tekstbegripniveau (TBN) 

• Diaspel: spellingsniveau (SN) 

• Diawoord: woordenschatniveau (WSN) 

• Diacijfer: rekenniveau (RN)  

 

 

         Percentielscores 

A      25% hoogst scorende leerlingen 

B      25% boven het gemiddelde 

C      25% onder het gemiddelde 

D      15% ruim onder het gemiddelde 

E       10% laagst scorende leerlingen 

I        20% hoogst scorende leerlingen 

II       20% boven het gemiddelde 

III      20% rond het gemiddelde 

IV      20% onder het gemiddelde 

V       20% laagst scorende leerlingen 

Vaardigheidsscores 

Iedere toets heeft een eigen vaardigheidsscore, die op een ontwikkelingsschaal ligt. Hiermee kan de groei 

van uw kind in kaart worden gebracht. De vaardigheidsscores van Diatekst en Diacijfer zijn gekoppeld aan 

de referentieniveaus. 

 

 

Domeinen 

In iedere toets worden verschillende domeinen getoetst. Het Dia-volgsysteem levert per domein een 

score, de subscore. Met deze informatie kan de leerkracht het onderwijs beter afstemmen op de leerling.  

 

 
Diatekst 
Micro:  woorden en zinnen  
Meso: verbanden binnen een alinea  

Macro: strekking van de tekst 

Diaspel 
Woordspelling  

Werkwoordspelling 

Interpunctie 

Begrippen 

Diacijfer 
Getallen 

Meten & Meetkunde 

Verhoudingen 

Verbanden 

 

            Heeft u nog vragen over de scores van uw kind? 

 Voor vragen over de scores van de volgtoetsen en het vervolgtraject 

verwijzen wij u altijd naar de school. De school heeft inzage in alle 

toetsinformatie die nodig is om leerlingen verder te laten groeien. 

 


