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Handleiding bij twee taken van Alfa Lezen A ISK 
 
Dit is de handleiding bij twee taken van Lezen Alfa A ISK. 
 
In deze handleiding staan de instructies en de beoordelingen van de twee taken. In de instructie 
staat beschreven wat de rol van de toetsleider/docent is tijdens de desbetreffende taak. In de 
beoordeling staan de criteria waarop de taakuitvoering van de kandidaat beoordeeld wordt. 
 
Deze handleiding is alleen bedoeld voor de toetsleider/docent en niet voor de kandidaat. 

Taak 1 
Instructie 

Onderdeel Dit doet de toetsleider Dit zegt de toetsleider Deze hulp mag de 
toetsleider (niet) 
bieden 

1.1 Leg taak 1 voor. 
 
Lees de instructie 
voor. 
 
Wijs tijdens de 
instructie de eerste 
letter aan. Wijs 
vervolgens de letters 
aan die hier achter 
staan. 
 
Wijs eventueel de 
volgende regel aan, 
etc. 

Kijk naar de eerste 
letter in de rij. Zet een 
streep onder dezelfde 
letter. 
 
Zijn er nog meer 
dezelfde letters? 
 
 
 
 
 
 
 

Herhaling van de 
instructie is 
toegestaan. 

 
Beoordeling 

Onderdeel Criteria 
1.1.1 1   Alle letters /s/ zijn herkend en onderstreept.  

0   De letter wordt niet herkend en/of de verkeerde letter is gekozen. 
1.1.2 1   Alle letters /a/ zijn herkend en onderstreept.  

0   De letter wordt niet herkent en/of de verkeerde letter is gekozen. 
1.1.3 1   Alle letters /i/ zijn herkend en onderstreept.  

0   De letter wordt niet herkend en/of de verkeerde letter is gekozen. 
1.1.4 1   Alle letters /e/ zijn herkend en onderstreept.  

0   De letter wordt niet herkend en/of de verkeerde letter is gekozen. 
1.1.5 1   Alle letters /m/ zijn herkend en onderstreept.  

0   De letter wordt niet herkend en/of de verkeerde letter is gekozen. 
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Taak 2 
Instructie 

Onderdeel Dit doet de toetsleider Dit zegt de toetsleider Deze hulp mag de 
toetsleider (niet) 
bieden 

2.1 Leg taak 2 voor. 
 
Lees de instructie 
voor. 
 
 

Grace gaat een cake 
bakken. Hier staat wat 
ze moet doen.  

 

2.2  Hoelang moet de cake 
in de oven? 

 

 
Beoordeling 

Onderdeel Criteria 
2.2.1 1   De kandidaat antwoordt dat de cake 45 minuten in de oven moet.  

0   De kandidaat beantwoordt de vraag niet correct. 
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