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In de loop van de maand oktober zal het taalniveau van uw kind getest worden. Dat gebeurt in onze 
scholengroep met de test ‘Diataal’. Wij gebruiken de module ‘Diatekst’. 
 
Diatekst is een ‘toets’ waarbij het niveau van begrijpend lezen van uw kind getest wordt. De toets 
meet het begrip van schoolboekteksten aan de hand van meerkeuzevragen. In één afname, die 
gebeurt op de computer, krijgen de leerlingen enkele teksten. Bij iedere tekst worden ongeveer tien 
tot twaalf meerkeuzevragen gesteld. De teksten zijn van verschillende niveaus en komen vooral uit 
schoolboeken van diverse vakken. De vragen zijn helder geformuleerd en toetsen het begrip op drie 
tekstniveaus: woordniveau (microniveau), zins- en alineaniveau (mesoniveau) en tekstniveau 
(macroniveau).  
 
De toetsresultaten van Diatekst, die u achteraf zullen meegedeeld worden, bestaan uit  

- een begrijpend leesniveau (vaardigheidsscore) 
- deelscores op micro-, meso- en macroniveau 
- een letterscore waarmee leerlingen vergeleken worden met leerlingen van hetzelfde niveau, 

en bij zwakke lezers een lezerstype. Daarnaast wordt het begrijpend leesniveau gekoppeld 
aan de referentieniveaus.  

 
Het niveau van de toets wordt, indien nodig, automatisch na twee teksten aangepast aan het niveau 
van de leerling. Op deze manier wordt de leerling altijd op zijn eigen niveau getoetst en is de meting 
betrouwbaarder.  
 
Na de toetsafname krijgt iedere leerling de mogelijkheid om door het invullen van zijn e-mailadres 
een digitaal tijdschrift te ontvangen met teksten die aansluiten bij het behaalde niveau.  
 
 
We hopen met een aangepaste remediëring op basis van deze test onze leerlingen nog beter te 
kunnen begeleiden, zodat ze de nodige taalvaardigheid verwerven om hun studies succesvol te 
doorlopen. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
Sarah Lindekens Marie-Paule Haegeman 
Talenbeleidscoördinator Directeur 


