
Lees de tekst.

1 Waarbij helpt de persoonlijke 
	 groeigrafiek?

A Om te kijken wat een leerling nodig
 heeft.
B Om de vragen te begrijpen.
C Om de uitslag van de toets te 
 vergelijken met eerdere uitslagen.
D Om het juiste antwoord te geven  

op de vraag.

2 In de tekst staat: ‘…hebben ze goed 
 beantwoord.’
	 Wie	worden	bedoeld	met	‘ze’?

A De school
B De leerkrachten
C De leerlingen 
D Meisjes

3	 De	tekst	‘Wat	kun	je	verwachten?’	
 is nog niet af. 
	 Hoe	zal	de	tekst	waarschijnlijk	verdergaan?

A Je kunt niet twee antwoorden kiezen 
 bij een vraag.
B De verdiepende analyse laat namelijk 
 zien wat de leerling moeilijk vindt, 
 of juist niet.
C Leerlingen omcirkelen de letter voor 
 het antwoord.
D Leerlingen krijgen een eigen toets-
 boekje waar ze hun naam op schrijven.

4	 Welke	titel	past	ook	boven	de	tekst?
A Een korte en aantrekkelijke tekst
B Compact en duidelijk 
C Weet wat elke leerling nodig heeft
D Meerdere antwoorden

5	 1	 De	persoonlijke	groeigrafiek	laat	
  zien waar de leerling staat.
 2 Je kunt de uitslag bekijken.
 3 Je kunt vergelijken met andere
  leerlingen. 
	 Wat	is	de	goede	volgorde?

A 3  1  2
B 2  3  1
C 1  3  2
D 2  1  3
 

6	 Wat	hoort	er	bij	1	in	het	schema?

A Kindvriendelijk
B Duidelijke en compacte teksten
C Elke maand genormeerd
D Meerkeuzevragen

Wat kun je verwachten?
Normaal staat hier natuurlijk de tekst 
van de toets. Nu niet. Toch geeft dit 
wel een goed beeld van de echte Boom 
LVS-toetsen: compact, duidelijk en rustig. 
Alle toetsen hebben korte en gevarieerde 
teksten met meerkeuzevragen. Zowel 
fictie als non-fictie. Het voordeel van deze 
toets is dat je het kunt afnemen wanneer 
jij wilt. De toets is namelijk continu 
genormeerd. Dat wil zeggen dat er voor 
elke maand een andere normering is. 
Na het maken van de toets kun je de 
resultaten bekijken. Hoeveel hebben ze 
goed beantwoord? Je kunt de leerling 
of klas met zichzelf vergelijken, of 
vergelijken met andere leerlingen. De 
persoonlijke groeigrafiek helpt je om te 
kijken waar de leerling staat. 
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