INDIVIDUEEL
RAPPORT
Leerlinggegevens
Leerling

Myrthe de Gooier

Groep

Score

12

Percentiel

10

Afnamedatum

12.11.2015

Niveau I-V

V

Subtoets

Blok 3/4 woorden

Niveau A-E

E

Versie

Versie A

DLE

21

Vaardigheidsscore

5,5

Normeringsmaand November groep 6 (DL = 33)

90% betrouwbaarheidsinterval 4,7 - 6,2
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DLE
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INDIVIDUEEL
RAPPORT
Leerlinggegevens
Leerling

Myrthe de Gooier

Groep

Score

20

Percentiel

19

Afnamedatum

12.11.2015

Niveau I-V

V

Subtoets

Blok 1/2 werkwoorden

Niveau A-E

D

Versie

Versie A

DLE

< 30

Vaardigheidsscore

3,9

Normeringsmaand November groep 6 (DL = 33)

90% betrouwbaarheidsinterval 3,2 - 4,6

Percentiel

Niveau I-V

Niveau A-E

DLE

Opmerkingen
In dit veld kunt u opmerkingen kwijt
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INDIVIDUELE
FOUTENANALYSE
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Vaardigheidsscore

3,9

Normeringsmaand November groep 6 (DL = 33)

90% betrouwbaarheidsinterval 3,2 - 4,6

Aantal fouten per hoofdcategorie
Hoofdcategorie
1. Klankzuiver, spellingzuiver
2. Twijfel over klankzuiverheid
4. Medeklinkercluster of digraaf niet
klankzuiver
7. Open en gesloten lettergrepen
10. Verlengingsregels

Uitleg
Fouten
Letters die klankzuiver zijn en op één manier geschreven kunnen worden.
3
Letters/lettercombi's waarvan de uitspraak soms tot verkeerde spelling leidt, bijv. s/z,
4
wr, eur, v/f.
Voorbeelden: g/ch, ng, ei/ij, ou/au/auw/ouw.
4

Fouten met verdubbeling van medeklinkers en verenkeling van klinkers.
Verlengde vorm bepaalt de spelling enkelvoud (hond, web) of meervoud leidt tot v/f
of s/z wisseling.
Gebonden morfemen (bijv. ge-, -lijk, -en), stomme klanken (onbeklemtoonde <u>).
11. Morfemen
15. Werkwoordspelling tegenwoordige tijd Fouten met de werkwoordsuitgangen, andere fouten worden elders gecategoriseerd.
Fouten met de werkwoordsuitgangen, andere fouten worden elders gecategoriseerd.
16. Werkwoordspelling verleden tijd

8
1
6
7
3

% fouten per hoofdcategorie
Hoofdcategorie
1. Klankzuiver, spellingzuiver

% van totaal aantal gemaakte fouten

Fouten
3

2. Twijfel over klankzuiverheid

4

4. Medeklinkercluster of digraaf niet
klankzuiver
7. Open en gesloten lettergrepen

4
8
1
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10. Verlengingsregels

1

11. Morfemen

6

15. Werkwoordspelling tegenwoordige tijd

7

16. Werkwoordspelling verleden tijd

3

INDIVIDUELE

© 2015, Tom Braams en Teije de Vos, p/a Boom test uitgevers

INDIVIDUELE
FOUTENANALYSE
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Niveau A-E

D

Versie
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Vaardigheidsscore

3,9

Normeringsmaand November groep 6 (DL = 33)

90% betrouwbaarheidsinterval 3,2 - 4,6

Gedetailleerd overzicht fouten
Categorie
1. Klankzuiver, spellingzuiver
lange klank geschreven als korte klank
regel verkeerd toegepast
niet categoriseerbaar
2. Twijfel over klankzuiverheid
bijna gelijkklinkende klank z of s
bijna gelijkklinkende klank v of f
nk
4. Medeklinkercluster of digraaf niet klankzuiver
zachte g-klank = ch
~ei~ of ~ij~
~au~ of ~auw~
7. Open en gesloten lettergrepen
open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e
(meervoud of werkwoord op -en, vormen op -e)
open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e, geen
meervoud
gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e meervoud of werkwoord op ~en, vormen op ~e, verkleinwoord
op ~etje
gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e
(geen meervoud)
gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e woorden op ~ig, ~ing, ~lijk
aa-, oo- of uu-klank als laatste klank van het woord
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Voorbeelden
jar ipv jaar, vool ipv vol
taard ipv taart, hij prate ipv praatte
geen specifieke fout herkend
zuur, suiker
voet, vaag, vlam, vlieg – fruit, fiets
bank, plank, donker, drankje, winkel, koninklijk,
toegankelijk

Fouten
3
slap
ongeschikd
verrekkelijk
4
grieselig
ontsettend
fissen
wangkel

haken, delen, boten, muren, gele,

4
kaggel
geagte
onafschijdelijk
nouwelijks
8
gevrooren

bodem, hoger, peper, negen, hamer

maajesteit

schrappen, tellen, klimmen, poppen

verklapen

binnen, nummer, eﬀen, korrel, gemiddelde, verbitterd,
dwarrelen, babbelen, bibberen
sappige, pittig, verschrikkelijk, vergissing

moderig

sla, stro, nu, vlo, ga, prima, auto, judo, radio, video,
zebra, villa, foto, paraplu

slaa

pech, vechten, bocht, rechts,
trein, klein, paleis, bereiken, vijf, wijzer, verrijken
saus, gauw, nauwelijks

ketinkje

open of gesloten lettergreep, in leenwoorden - kort en
klemtoon
open of gesloten lettergreep, in leenwoorden - lang en
klemtoon
10. Verlengingsregels
/t/ met d
11. Morfemen
stomme e in -en (znw)
stomme e in ~te, de
stomme e in ~ig, ~ige
constante woorddelen met voorvoegsel; met achtervoegsel
15. Werkwoordspelling tegenwoordige tijd
werkwoordspelling, t-tijd: -t
werkwoordspelling, t-tijd, d-werkwoord
werkwoordspelling, t-tijd, d-werkwoord
werkwoordspelling, woordenboekvorm
16. Werkwoordspelling verleden tijd
werkwoordspelling, v-tijd, regelmatig
werkwoordspelling, v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord
werkwoordspelling, v-tijd, onregelmatig d- of t-werkwoord
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koﬀie, massa, kassa, mammoet, tennis, programma,
accu, hobby, gymmen, amaryllis, portretten, modellen,
pakketten
tralie, olie, basis, poriën, super
hond (want: honden), ochtend (want: ochtenden),
gemiddeld (want: gemiddelde), stad (want: steden)
bloemen, mensen, bouten, kringen
ruimte, breedte, horde, bende
de ig, aardig, ernstig, geduldig
verrassing, verroeren, ontdekken, onnodig, raadsel,
fietsster, vergroeiing, eindeloos, waakzaam
loopt, klimt, ster , klautert, probeert, drinkt, helpt,
wandelt, bedankt, reageert
d word brand
dt wordt, brandt
lachen, groeien, verdwijnen, worden
~te, ~ten bijv. werkte, stopten, ontdekte
~dde, ~dden bijv. doodden
stond, hield, leed, verslond

kofie
schaaduw
1
schilpat
6
trompette
brete
pitteg
schil*pat
brete
ver*assen
7
gebeurd
leesd
vald
zendt
kleet
schud
gelove
3
werkten
beantwoorde
scholdt

