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Specifi eke risicofactoren

Oordeel leerkracht

Naam leerling:

Geboortedatum: 

Groep 1
januari
datum:
leeftijd:
leerkracht:

juni
datum:
leeftijd:
leerkracht:

Groep 2
januari
datum:
leeftijd:
leerkracht:

juni
datum:
leeftijd:
leerkracht:

Dyslexie in de familie
Vertraagde spraak-/   
taalontwikkeling
Thuis wordt niet veel (voor-)  
gelezen
Onvoldoende beheersing   
van het Nederlands als gevolg  
van meertaligheid
Hoorproblemen
Logopedie i.v.m. spraak-/   
taalproblemen
Problemen met het leren en   
snel benoemen van kleuren   
(zie bijlage 3a)

ja / nee
ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee
ja / nee

-

ja / nee

ja / nee

ja / nee
ja / nee

-

ja / nee

ja / nee

ja / nee
ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee
ja / nee

ja / nee

1/4

* Deze lijst is gebaseerd op de signaleringslijst van: Smits, A.E.H. (2002). Signalering ontwikkeling beginnende geletterdheid. Zwolle: Windesheim O.S.O. 

Voorziet de leerkracht problemen 
in de volgende groep? Zo ja, 
welke?

Signaleringslijst voor kleuters*
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Boekoriëntatie en Verhaalbegrip (tussendoelen 1 en 2)

Luistert aandachtig wanneer   
er een verhaal wordt voorgelezen
Geniet zichtbaar van   
voorleesactiviteiten
Reageert verbaal en/of non-  
verbaal op de tekst
De reacties van de leerling   
sluiten aan bij het verhaal
Kan vooraf voorspellingen   
doen over het verhaal (door   
bijvoorbeeld gebruik te maken van 
de omslag van het boek) of het 
verdere verloop van het verhaal
Stelt uit zichzelf vragen over   
de tekst
Imiteert voorleesgedrag   
(bijvoorbeeld in de leeshoek)
Leest boeken van voor naar   
achteren, bladzijden van boven 
naar beneden en regels van links 
naar rechts
Kan een verhaal naspelen
Kan een verhaal navertellen
Niveau zelf een verhaal   
‘voorlezen’ (oplopend van a   
naar e):
a: weigert
b: plaatjes benoemen
c: mondelinge taal
d: schriftelijke taal 
(imiteert voorleesgedrag van   
bijvoorbeeld de juf)
e: leest echt

2/4
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Functies van geschreven taal en Relatie tussen gesproken en geschreven taal 
(tussendoelen 3 en 4)

Weet dat de leerkracht de   
tekst niet kan voorlezen als de  
letters bedekt zijn
Begrijpt picto- en/of   
logogrammen
Leest eigen naam
Schrijft (stukje van) eigen   
naam
Schrijft zelf (niveau oplopend   
van a naar e):
a: tekeningetjes
b: krabbels
c: reeksen letterachtige   
    vormen of letters
d: herkenbare klank-  
    letterkoppelingen waarbij één  
    of meer letters staan voor   
    een heel woord
e: woord correct zoals het   
   klinkt (invented spelling) 
   (zie bijlage 3e)
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Taalbewustzijn en Alfabetisch principe (tussendoelen 5 en 6)

Functioneel lezen en schrijven (tussendoel 7)

Kan rijmpjes en versjes   
onthouden
Experimenteert met rijm
Kan de beginklank van   
een woord losmaken van de rest 
van het woord (zie bijlage 3b)
Kan drieklankwoorden (mkm) 
auditief synthetiseren 
(zie bijlage 3c)
Kan letters correct benoemen: 
welke? (zie bijlage 3d)

-

-

-

-

-

-

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

4/4

‘Schrijft’ uit zichzelf om te   
communiceren (bijvoorbeeld   
briefjes, lijstjes en verhaaltjes)
Vraagt de leerkracht om iets   
op te schrijven
Is graag actief bezig in de   
lees-/schrijfhoek met lezen en  
schrijven
Is nieuwsgierig naar lezen en   
schrijven en stelt daar vragen   
over


