
Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen 2018 

Visusynt 1, 2A, 2B DTLAS

Datum:   Afgenomen door:  
Geboortedatum:    Naam:                                                j  /  m
Kalenderleeftijd:                              jr.  Didactische leeftijd:                     mnd.

Visusynt 1 Totaalscores:
1 hak kip hier lot meel maag dg:         df:        
2 tak lip gier rot deel haag dfg:         sf:        
3 mak sip kier bot veel zaag sg:         S:        
4 zak dip mier tot heel laag sfg:         O:        
5 lak wip bier zot keel jaag   H:        
6 pak tip vier pot geel vaag
sec                                                             sec:        

Visusynt 2A      Totaalscores:
1 gast griet gokt blaas merk kruis dg:         df:        
2 mast gries mokt blaag perk kruik dfg:         sf:        
3 vast grien bokt blaak zerk kruim sg:         S:        
4 last grief fokt blaat werk kruit sfg:         O:        
5 past griek lokt blaam berk kruin   H:        
6 kast griep jokt blaar kerk kruip
sec                                                             sec:        

Visusynt 2B      Totaalscores:
1 hart plat pats bril zegt spat dg:         df:        
2 kaart plek rits brok ligt spil dfg:         sf:        
3 buurt plus bots brug jaagt spuit sg:         S:        
4 hert plaag kaats bruin veegt spier sfg:         O:        
5 loert plof poets braaf hijgt spoel   H:        
6 fort pluis fiets broek buigt spook
sec                                                             sec:        

Visusynt 1: Drempelwaarden dg = 30   gehaald:  ja / nee
Speller: dg < 30 en s(g/f) ≥ 9 en  s(g/f)  ≥  2x df; speller op niveau 1:   ja / nee
Rader: dg < 30 en df ≥ 9 en df  ≥  2x s(g/f) rader op niveau 1:    ja / nee

Visusynt 2A: Drempelwaarden dg = 30  gehaald:  ja / nee
Speller: dg < 30 en s(g/f) ≥ 9 en  s(g/f)  ≥  2x df speller op niveau 2: ja / nee
Rader: dg < 30 en df ≥ 9 en df  ≥  2x s(g/f) rader op niveau 2: ja / nee

Visusynt 2b: Drempelwaarden dg = 30  gehaald:  ja / nee
Speller: dg < 30 en s(g/f) ≥ 9 en  s(g/f)  ≥  2x df speller op niveau 3:   ja / nee
Rader: dg < 30 en df ≥ 9 en df  ≥  2x s(g/f) rader op niveau 3:  ja / nee




