Testsuite 7 Nederlands 1F-2F-3F-4F
Met Testsuite 7 onderzoekt u snel en efficiënt of een bepaald Meijerink taalniveau (1F, 2F, 3F of 4F)
door de leerling wordt beheerst. Dit gebeurt in twee testrondes van circa 45 minuten. De testen
kunnen gebruikt worden om een nulmeting te doen, bij nieuwe leerlingen, maar ook als
evaluatiemeting aan het eind van een schooljaar.

Bijzonder aan deze testen is dat ze adaptief zijn, wat wil zeggen dat de test zich aanpast aan
het niveau van de leerling. Hoewel wij aanraden om de testen maximaal twee keer per jaar te
laten maken, zijn ze wel degelijk dynamisch gemaakt, waardoor ze vaker gebruikt kunnen
worden. De inhoud per vraagstuk varieert namelijk steeds. Ook afkijken is daardoor
onverstandig geworden.
Doelgroep

•
•
•
•

vmbo: alle niveaus en alle klassen
havo/vwo: alle klassen
mbo: alle niveaus en alle klassen
basiseducatie

Unieke kenmerken Muiswerk Testsuite 7

•
•
•
•

volledig online;
afname in maximaal 2x45 minuten;
groepsgewijs afneembaar;
door de student zelf te bedienen;

•
•
•
•
•

herhaalbaar;
Meijerink bepaalt norm en indeling;
uitslag direct beschikbaar;
uitslag eenvoudig te interpreteren;
unieke prescan.

Inhoud Testsuite 7

Aan bod komen de gebieden Luisteren, Lezen en Taalverzorging. Taalverzorging is
uitgesplitst naar Spelling, Werkwoordspelling, Grammatica en Leestekens.

Voorbeeldvragen uit de 1F-taaltest op het gebied van begrijpend lezen.

Resultaten

De uitslag bestaat uit twee gedeeltes. Een profielafdruk en een bijlage. De profielafdruk geeft
weer of het totaalniveau en de domeinniveaus gehaald zijn.

Grafische profielafdruk 1F-toets.

In de bijlage wordt het resultaat verder uitgewerkt en kunnen aanwijzingen voor
vervolgstappen aangegeven worden. Een niveau is gehaald als 65% van alle vragen goed
beantwoord is. Deelscores voor een domein hoeven niet aan die norm te voldoen om het
niveau te halen, zolang het gemiddelde van de domeinen wel aan de norm voldoet. In de
onderwijssituatie is het wenselijk om te remediëren op domeinen waarop het niveau niet
behaald is. De achterliggende kennis en vaardigheden wordt immers ook weer in het volgende
niveau als bekend verondersteld.
Het is ook mogelijk om een groepsoverzicht af te drukken, waarin de resultaten van alle
leerlingen van uw klas samenkomen.

Profieloverzicht Testsuite 7. Scores in het geel, zijn onder de norm.
norm

Groeigrafiek met meerdere testmomenten naast elkaar. Kan gelden voor meerdere jaren. Informatie waar docenten, directie en inspectie
in
veel waarde
aan hechten.

Prescan Taal

De Prescan Taal wordt gratis meegeleverd en kan vooraf gebruikt worden om voor elke
leerling
eerling snel, binnen 10 minuten, in te schatten op welk niveau de Drempeltoetsen Taal
afgenomen moeten worden. Daarmee voorkomt men dat leerlingen lang bezig zijn met een
toets die veel te gemakkelijk of veel te moeilijk voor hen is. Vanzelfsprekend kan de output
van de prescan niet anders dan globaal zijn.

