
Toetswijzer
Fase 1a, 1b en 2

Fase

fase 1a

fase 1b tot 100

fase 2 tot 1000

fase 3 tot 10.000

optellen aftrekken verm. delen

Hoofdbewerkingen fase 1a IT 1/2/3 IT 11/12/13

fase 1b IT 4/5 IT 14/15 IT 21

fase 2 IT 6/7 IT 16/17 IT 22/23 IT 27

fase 3

optellen aftrekken verm. delen

fase 1a dr.3a dr.3b

fase 1b dr.4a; 4c dr.4b; 4d dr. 5a

fase 2 dr. 5b dr. 5c

Breuken - proc. - kommaget. fase 4a

Metriek fase 4b

Automatisering

Screening

Getalbegrip

Screening

Bij leerlingen met een Functioneringsniveau van bao E5 wordt  fase 1a, 1b en 2 in beeld gebracht: 
Screeningstoets VO1 checkt de "power" van van de plus- en minsommen tot 100, de tafels en eenvoudig vermenigvuldigen en delen 
Automatiseringstoets VO2 checkt de  "speed" van drempel 3, de sommen tot 20 (met doorbreking tiental), drempel 4, de plus- en minsommen tot 100 en drempel 5, de eenvoudige  tafels 
(2 t/m 5 en 10) en de moeilijke tafels ( 6 t/m 9)  
Bij FN E5 kan ook getalbegrip tot  100, 1000 en evt. tot 10.000 in beeld worden gebracht, voor de zwakke rekenaar kan ook getalbegrip tot 10 en 20 worden meegenomen. 
 



Toetswijzer
Fase 2 en 3

 

Fase

fase 1a tot 10 tot 20 

fase 1b tot 100

fase 2 tot 1000

fase 3 tot 10.000 tot 100.000

optellen aftrekken verm. delen

Hoofdbewerkingen fase 1a IT 1/2/3 IT 11/12/13

fase 1b IT 4/5 IT 14/15 IT 21

fase 2 IT 6/7 IT 16/17 IT 22/23 IT 27

fase 3 IT 8/9 IT 18/19 IT 24 IT 28

optellen aftrekken verm. delen

fase 1a

fase 1b dr. 5a

fase 2 dr. 4e dr. 4e dr. 5b dr. 5c / 5d

Breuken - proc. - kommaget. fase 4a breuken

IT 31/32

Metriek fase 4b

Getalbegrip

Screening

Automatisering

Screening

Bij leerlingen met een Functioneringsniveau van bao E6 wordt  fase 1 t/m 3 in beeld gebracht: 
Screeningstoets VO 2 checkt de "power" van de hoofdbewerkingen (plus- en minsommen, en vermenigvuldigen en delen) op het niveau van bao groep 5 t/m 7; evt. kan er voor worden 
gekozen de opgaven op het niveau van bao groep 7 niet mee te nemen in de toets (dit niveau kan dan bij het toewijzen van de toets worden uitgevinkt) 
NB: De "power" van de eerste items van de breuken zijn nog niet in de toets opgenomen. 
Automatiseringstoets 2 checkt de  "speed" van drempel 3, de sommen tot 20 (met doorbreking tiental), drempel 4, de plus- en minsommen tot 100 en drempel 5, de eenvoudige  tafels (2 
t/m 5 en 10) en de moeilijke tafels ( 6 t/m 9)  
NB: In de nieuwe versie van de automatiseringstoets worden ook drempel 5c en 5d (deeltafels) meegenomen 

Bij afnamemoment M7 kan getalbegrip tot 100.000  in beeld worden gebracht, voor de zwakke rekenaar kan ook getalbegrip tot 1000 en 10.000 worden meegenomen. 



Toetswijzer
Fase 2, 3 en 4

Fase

fase 1a tot 10 tot 20 

fase 1b tot 100

fase 2 tot 1000

fase 3 tot 10.000 tot 100.000

optellen aftrekken verm. delen

Hoofdbewerkingen fase 1a IT 1/2/3 IT 11/12/13

fase 1b IT 4/5 IT 14/15 IT 21

fase 2 IT 6/7 IT 16/17 IT 22/23 IT 27

fase 3 IT 8/9/10 IT 18/19/20 IT 24/25/26 IT 28/29/30

optellen aftrekken verm. delen

fase 1a

fase 1b dr. 5a

fase 2 dr. 4e dr. 4e dr. 5b dr. 5c / 5d

Breuken - proc. - kommaget. fase 4a breuken procenten kommagetallen

IT 31/32/33/34/35IT 36/37/38/39/40IT 41/42/43/44/45

Metriek fase 4b lengtematen inhoud / gewichtomtr./opp. grafieken

IT 46/47/48 IT 49/50/51 IT 52/53 IT 54/55

Automatisering

Screening

Getalbegrip

Screening

Bij leerlingen met een Functioneringsniveau van bao E7 wordt  fase 2 en 3 en fase 4a/4b in beeld gebracht: 
Screeningstoets VO 2 checkt de "power" van de hoofdbewerkingen (plus- en minsommen tot 10.000 en vermenigvuldigen en delen) op niveau bao 5 t/m 7;  
(I.p.v. deze toets kan ook worden gekozen voor Screeningstoets VO 3, deze checkt ook de "power" van fase 1a en 1b (de onderste lagen van het rekenmuurtje) 
Screeningstoets VO 4 checkt de "power" van de onderdelen breuken, procenten, kommagetallen, meten en eenvoudige grafieken 
Automatiseringstoets VO 3 checkt de  "speed" van de de eenvoudige  tafels (2 t/m 5 en 10) en de moeilijke tafels ( 6 t/m 9)  
NB: In de nieuwe versie van de automatiseringstoets worden ook drempel 5c en 5d (deeltafels) meegenomen 


