
� Leer leerlingen niet alleen schrijven door het ze te laten doen, maar ook door ze
schrijfprocessen en producten (van medeleerlingen) te laten observeren (obser-
verend leren). Hier schrijven ze dus zelf niet en kunnen zich volledig richten op
het leren schrijven. Degenen die ze observeren doet de schrijftaak hardop voor
of beoordeelt hardop een schrijftaak. Na afloop evalueren ze de taakaanpak:
wat vinden ze goed; wat minder goed; welke criteria kunnen opgesteld worden;
welke kunnen ze in hun eigen schrijftaken verwerken? (zie voor een beschrij-
ving van een lessenserie Rijlaarsdam & Braaksma, 2004, zie voor meer  infor -
matie Braaksma et al., 2007).

� Laat leerlingen digitale hulpmiddelen gebruiken voor het leren schrijven
 (bijvoorbeeld www.tioschrijven.nl).

7.7 Beoordeling van toetsen

Bij het beoordelen van toetsen en opdrachten is een aantal specifieke zaken van belang naast
de regels die gelden bij aanpassing van onderwijs en voor het examen.

� Let erop wat u wilt toetsen. Bij onderdelen waar twee zaken beoordeeld
 worden, bijvoorbeeld inhoud en spelling, kunt u besluiten (als sectie) om alle
leerlingen twee cijfers te geven.

� Maak als sectie goede afspraken over het meetellen van spelfouten. Bepaal een
maximum van het aantal te behalen punten dat afgetrokken wordt.

� Bedenk wat de meest geschikte vorm is om spelling te toetsen. Goede cijfers
voor dictees betekenen niet direct dat een leerling een goede speller is. Bij een
dictee kan alle aandacht naar de spelling gaan en hoeft verder nergens over 
te worden nagedacht. De bedoeling is uiteindelijk dat de leerling  correct kan
spellen wanneer hij met de inhoud bezig is. Leerlingen met  hulpmiddelen een
foutloos stuk leren schrijven, zal op termijn meer effect hebben. Laat hen met
een markering aangeven welke woorden zij hebben moeten opzoeken of
 vragen en laat hen die woorden vervolgens inprenten. Voor dergelijk werk
hoeft geen cijfer te worden gegeven. U kunt als docent bijhouden of het aantal
woorden dat de leerlingen (nog) niet spontaan  correct kan spellen, vermindert.
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