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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 
Aan: de ouder(s)/verzorger(s) brugklas 

 

 

 

Vinkeveen, 8 november 2022 

 

 

 

Betreft: resultaten signaleringtoetsen taal en rekenen; kenmerk 20221108-2160 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Voor de projectweek is bij alle brugklasleerlingen een begrijpend leestoets (Diatekst), een 

spellingdictee (Het Wonderlijke Weer) en een rekentoets afgenomen. Diatekst en Diacijfer zijn 

onderdeel van het programma Diataal en geven inzicht in het begrijpend leesniveau en het 

rekenniveau van de leerling. Het (zinnen)dictee geeft inzicht in het niveau van spelling van de 

leerling.  

 

In de loop van de komende weken worden de resultaten van de afgenomen toetsen verwerkt in 

Magister. Hieronder staat uitgelegd op welke wijze u de resultaten moet lezen (interpreteren).  

 

Kolomnaam Kolomomschrijving Becijfering 

Diataal 

 

Streefscores voor 

Begrijpend Lezen 

Niveau 

 

Bij een nulmeting 

VMBO-T: 880-940 

HAVO: 945-1005 

VWO: 1015-1075 

Percentielscores A = 25% hoogst scorende leerling 

B = 25% boven het gemiddelde scorende leerling 

C = 25% onder het gemiddeld scorende leerling  

D = 15% ruim onder het gemiddelde scorende  

       leerling 

E = 10% laagst scorende leerling 

Spelling Zinnendictee: 

Wonderlijke Weer 

Score 1 t/m 10 

Score 0,1 = zeer zwak 

Score 2 = zwak 

Score 3 = beneden gemiddelde 

Score 4 = laag gemiddeld 

Score 5 = gemiddeld 

Score 6 = hoog gemiddeld 

Score 7 = boven gemiddeld 

Score 8,9, 10 = hoog 
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Kolomnaam Kolomomschrijving Becijfering 

Diacijfer Streefscore voor 

Rekenen 

Bij een nulmeting: 

VMBO-T: 975-955 

HAVO: 1005-1040 

VWO: 1050-1080 

Percentielscores A = 25% hoogst scorende leerling 

B = 25% boven het gemiddelde scorende 

leerling 

C = 25% onder het gemiddeld scorende leerling  

D = 15% ruim onder het gemiddelde scorende  

       leerling 

E = 10% laagst scorende leerling 

 

Leerlingen die aanvullende ondersteuning voor rekenen krijgen, hebben reeds een mail ontvangen. 

Voor de leerlingen die in aanmerking komen voor extra taalondersteuning geldt dat deze mail in de 

loop van komende week wordt verstuurd.  

 

Aan het einde van het schooljaar, in de week van 8 t/m 12 mei of 15 t/m 19 mei zal een tweede 

afname van Diatekst en Diacijfer worden gepland. Uiteraard worden dan ook de resultaten 

verwerkt in Magister.   

 

Mocht u nog verdere vragen hebben naar aanleiding van de resultaten, dan kunt u contact met mij 

opnemen. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

Manon Hage MEd. 

Rekencoördinator  

(hgm@hetvlc.nl)  

 

Tamara Scheers MEd.   

Taalcoördinator 

(srs@hetvlc.nl)  
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