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Deze toetsdefinitie is gemaakt bij de eerste versie van Lijn 3 (2014). Waar mogelijk zijn de normen 
van de uitgever toegepast. Dit is in de meeste gevallen de 80%-norm en soms de 85%-norm. Voor de 
afname en beoordeling verwijzen we naar de handleiding bij Lijn 3. 
 
Lijn 3 bevat veel 'toetsen' en 'observatiebladen'. We hebben ervoor gekozen om niet alles en tot elk 
detail vast te willen leggen in ParnasSys. De grote lijnen worden geregistreerd in een waardering 
(cijfer). Op het digitale rapport kan dit cijfer vertaald worden naar bijvoorbeeld een smiley. 
 
Opvallende zaken vanuit observaties en toetsen kunnen beter vast worden gelegd in een 
groepsoverzicht, groepsplan of leerlingnotitie. 
 
De volgende onderdelen maken deel uit van dit toetsdefinitiebestand: 
 

● Herfstsignalering: Letters lezen, Woorden lezen en Tekst lezen (1 en 2 ster) 
● Herfstsignalering: Woorden lezen, tekst lezen (3 ster) 
● Voorjaarssignalering: Woorden lezen, tekst lezen (1 en 2 ster) 
● Spellingtoetsen, thema 1 t/m 12 
● Taaltoetsen, thema 1 t/m 12 (1 en 2 ster) 
● Taaltoetsen, thema 1 t/m 12 (3 ster) 

 
 

Invullen Herfstsignalering - 1 en 2 ster en 3 ster 
Gebruik het observatieformulier van Lijn 3. Hierop leg je de tijd en het aantal fouten vast. De 
eindconclusie (voldoende of onvoldoende) wordt in ParnasSys per onderdeel (Letters lezen, 
Woorden lezen en Tekst lezen) geregistreerd. 
 

➔ Is de conclusie voldoende, dan vul je '10' in. 
➔ Is de conclusie onvoldoende, dan vul je '1' in. 

 
 

Voorjaarssignalering - 1 en 2 ster 
Gelijke werkwijze als herfstsignalering. 
 
 

Spellingtoetsen, thema 1 t/m 12 
Deze toetsen worden in ParnasSys niet op spellingcategorie gescoord. Er wordt gekeken naar het 
totaal aantal goed geschreven woorden. 
 

➔ Is het aantal goed geschreven woorden 5, dan vul je '50' in. 
➔ Is het aantal goed geschreven woorden 6, dan vul je '60' in. 
➔ etc. 
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Taaltoetsen, thema 1 t/m 12 - 1 en 2 ster en 3 ster 
Sommige toetsen hebben één andere weer twee onderdelen. De werkwijze van registreren is gelijk 
aan de 'Spellingtoetsen'. 
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