
Spelling 3.0

• Toetsen sluiten aan op de referentieniveaus
• Tussentoetsen voor leerlingen die minder 

snel leren
• Alleen dicteeopgaven
• Gebruiksvriendelijke handleiding 
• Zeer uitgebreide analyse   - 

mogelijkheden
• Goedgekeurd door de  

Expertgroep Toetsen PO 
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Afnameschema en uitgaveplanning

• Voor groep 3 tot en met 6 zijn tussentoetsen beschikbaar voor leerlingen waarvoor de reguliere toetsen nog te moeilijk zijn.

 
   

 
   



Hoe goed kunnen uw leerlingen al 
spellen en waar hebben ze nog extra 
aandacht nodig? Om dat te toetsen 
zijn de toetsen Spelling ontwikkeld. 
Vanaf het schooljaar 2014/2015 is de 
derde generatie van deze toetsen 
geïntroduceerd. Compleet geactua
liseerd en aangepast aan de onderwijs
eisen van nu. Wilt u er zeker van zijn 
dat u de kennis van uw leerlingen op 
de meeste actuele en professionele 
wijze toetst? Bestel dan nu de toetsen 
Spelling 3.0. 

Toets de vorderingen van uw leerlingen 
Met de toetsen Spelling stelt u de vorderingen van uw 
leerlingen vast en ontdekt u snel of en op welke onderdelen 
ze extra aandacht nodig hebben. Voor iedere groep toetst u 
wat relevant is en op een manier die aansluit bij hun 
belevings wereld. 

Ook voor speciale leerlingen
In de nieuwe generatie toetsen zijn de toetsen voor speciale 
leerlingen integraal opgenomen. Zo hoeft u geen aparte 
leerkrachtmap meer aan te schaffen. Voor leerlingen die 
minder snel meekomen, kunt u bovendien tussentoetsen 
inzetten die qua inhoud en moeilijkheid passen bij hun 
ontwikkelingsniveau. De toetsen zijn gescreend door 
leerkrachten uit het Speciaal Basisonderwijs.

Bestellen? 
www cito.nl/po

  

Ga gericht aan de slag  
met uw spellingonderwijs



Uitsluitend dicteeopgaven
Foutloos kunnen schrijven is een belangrijke basisvaardig
heid voor de toekomst van uw leerlingen. De toetsen Spelling 
3.0 toetsen de actieve spellingvaardigheid van uw leerlingen, 
voor zowel werkwoorden als nietwerkwoorden. Dit betekent 
dat u in elke groep uitsluitend dicteeopgaven gebruikt. 

Uitgebreide foutenanalyse en controledictees
De uitgebreide analysemogelijkheden helpen u om toet
sresultaten te vertalen naar handelen. Met de uitgebreide 
foutenanalyse kunt u alle meest voorkomende fouten binnen 
een woord eenvoudig analyseren. Zo krijgt u een helder 
overzicht van de spellingproblemen van uw leerlingen. Als uit 
deze foutenanalyse blijkt dat een leerling relatief veel fouten 
in bepaalde spellingcategorieën heeft gemaakt, kunt u een 
controledictee afnemen om na te gaan of de leerling die 
categorie daadwerkelijk nog niet beheerst. In de toetsmap 
zijn voor elke spellingcategorie controledictees opgenomen.

Wat krijgt u? 
Het toetsmateriaal bestaat uit een leerkrachtmap, een 
antwoordblad en afnamekaarten. Voor de toets M3 is er een 
opgavenboekje. De leerkrachtmap bevat een uitgebreide 
handleiding, die u helpt bij het afnemen en verwerken van de 
toetsen, maar ook bij het analyseren van de resultaten. 
Bovendien geeft het u praktische handreikingen voor het 
communiceren over resultaten met ouders en leerlingen. 
Daarnaast kunt u: 

• Op de Cito Portal de digitale variant downloaden. De portal 
geeft u nog veel meer ondersteuning: u kunt hier bijvoor
beeld de normeringstabellen en registratieformulieren 
downloaden. 

• De toetsresultaten vastleggen in het Computerprogramma 
LOVS. U ziet dan in één oogopslag hoe uw leerlingen er 
afzonderlijk en als groep voor staan. 

• Per groep Kennismakingsboekjes bestellen om leerlingen 
vertrouwd te maken met de manier van toetsen en het 
soort opgaven dat ze krijgen. 

Werk met de meest actuele versie
Als u de vorderingen van uw leerlingen wilt volgen met de 
derde (en nieuwste) generatie toetsen Spelling, dan 
adviseren wij u in groep 3 te starten. Vervolgens kunt u het 
gebruik van de toetsen elk nieuw schooljaar uitbreiden met 
de volgende jaargroep. De inhoud van de nieuwe toetsen 
wijkt af van de oude, waardoor het niet mogelijk is de 
resultaten van de oude en nieuwe toetsen met elkaar te 
vergelijken. Werkt u nog met een oude versie? Dan adviseren 
wij u naar de derde generatie toetsen over te stappen. Het 
tweede generatie materiaal is vanaf schooljaar 2017/2018 
niet meer leverbaar voor groep 3.

De voordelen van de derde generatie 
van Spelling op een rij:

• Toetsen sluiten aan op de referentieniveaus
• Toetsen voor speciale leerlingen geïntegreerd in de 

reguliere toetsen
• Tussentoetsen voor leerlingen die minder snel leren
• Uitsluitend dicteeopgaven
• Gebruiksvriendelijke handleiding 
• Zeer uitgebreide analysemogelijkheden
• Goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO 

Tip!  Werkt u nu met de tweede generatie en wilt u snel 
overstappen naar de derde generatie? Dat kan; neem 
dan contact met ons op voor een advies op maat. 

Enthousiast  over Spelling 3.0?  
Ontdek dan ook onze andere nieuwe toetsen: 

• RekenenWiskunde 3.0
• Taalverzorging
• Begrijpend lezen 3.0
• RekenenBasisbewerkingen



 Spelling 2.0 Spelling 3.0 Taalverzorging

 

Spelling actief*: dictee    

Spelling passief*: herkennen     Volledig referentie- 
van fouten, meerkeuze    niveau afgedekt

Grammatica    

Interpunctie    

* werkwoorden en niet-werkwoorden    

Samen met de toets Taalverzorging  
een compleet beeld

Spelling 3.0 toetst (alleen) de actieve spellingvaardigheid. Neemt u ook de toets 
Taalverzorging af? Dan toetst u ook de passieve spellingvaardigheid en de beheersing 
van grammatica en interpunctie. Daarmee dekt u alle aspecten van het referentie niveau 
Taalverzorging af. De toets Taalverzorging is er voor groep 6 tot en met 8.



Voorbeeldopgaven

Het woord staat op de afnamekaart van de leerkracht. Het plaatje met de schrijflijntjes staat in het 

opgavenboekje van de leerling.

Voorbeeld mok  Schrijf op: mok

Voorbeeldopgave groep 3, een woorddictee

De zin staat op de afnamekaart van de leerkracht. De schrijflijntjes staan  

op het antwoordblad van de leerling.

Luuk eet een spruit.  Schrijf op: spruit

Voorbeeldopgave groep 3, een zinsdictee

De zin staat op de afnamekaart van de leerkracht. De schrijflijntjes staan op het antwoordblad  

van de leerling.

Inge en Bas maken samen een reis om de wereld. Schrijf op: wereld.
 

Het einde van de film vond ik erg mooi. Schrijf op: einde
 

Voorbeeldopgaven groep 5, een zinsdictee

De zin staat op de afnamekaart van de leerkracht. De schrijflijntjes staan op het antwoordblad  

van de leerling.

Dylan is de oudste kleinzoon. Schrijf op: kleinzoon
 

Voorbeeldopgave  groep 6, een zinsdictee



Bestel nu de Cito-producten voor Spelling 3.0

Bestel via de bestelkaart of het productoverzicht op www.cito.nl/po

Bestelt u online, dan ontvangt u de bestelling in Nederland gratis.
Onze Klantenservice helpt u graag, via (026) 352 11 11 of klantenservice@cito.nl

Meer weten over Cito en het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs?  
Kijk op cito.nl/po 
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Afnameschema en uitgaveplanning

• Voor groep 3 tot en met 6 zijn tussentoetsen beschikbaar voor leerlingen waarvoor de reguliere toetsen nog te moeilijk zijn.
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