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Gedifferentieerd werken start met een goed beeld van het niveau van je leerlingen. 
Onze screenings- en volgtoetsen kunnen daarvoor uitstekend formatief ingezet worden: 

Nederlands

• Diatekst: begrijpend lezen
• Diafoon: begrijpend luisteren
• Diawoord: woordenschat
• Diaspel: spelling en taalbeschouwing

vernieuwde toetsen i.s.m. UGent

Engels

• Diatekst: begrijpend lezen

• Diawoord: woordenschat

Wiskunde en rekenen

• Diacijfer en Diawisk: getallen, 
verhoudingen, meten en meetkunde
en verbanden

• Flexibel inzetbaar, modulair uitbreidbaar met aanvullende toetsen
• Toetsing van leerlingen op hun eigen niveau en onderwijstype
• Diagnostisch, betrouwbaar en inzetbaar voor een actief taal- en rekenbeleid
• Wetenschappelijk onderbouwd, voor en door het Vlaamse en Brusselse onderwijs
• Koppeling met referentieniveaus voor een inzichtelijke taal- en rekenontwikkeling
• Een doorlopende toets- en leerlijn van basis- naar secundair onderwijs
• Aansluitend en flexibel analoog, digitaal en interactief remediëringsmateriaal

Troeven

TOETSEN - VOLGTOETSEN
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Troeven

LEERMIDDELEN

Route eerste graad (a-stroom)

Het gebruik van een kernmethode Nederlands voor de 
eerste graad, met veel ruimte voor eigen 
invulling, werkt niet enkel voor jou als leraar, maar
ook voor de leerlingen erg motiverend. 

Dankzij de 10 thematische modules die in 
stijgende moeilijkheidsgraad (van elementaire 
naar basisgeletterdheid) volgens de referentie-
niveaus (Groeiwijzer) opgebouwd worden, prikkel 
jij al jouw leerlingen om te groeien. De ruimte laat toe 
om meermaals per week te differentiëren en je leerlingen 
op hun eigen tempo en vaardigheidsniveau te laten groeien. 
Zo werken jouw leerlingen gericht naar het volgende 
fundamentele niveau.

•  Opbouwende moeilijkheidsgraad voortbouwend op de Diatoetsen
Nederlands

•  Inzichtelijke leervorderingen dankzij koppeling met referentieniveaus (Groeiwijzer)
•  Mogelijkheid tot doorgedreven differentiatie dankzij tekstmateriaal op verschillende niveaus
•  Uitbreidbaar met Groei>> en Diaplus Tekstenlab
•  Ruimte voor eigen lesontwerpen, actualiteit, vakoverschrijdende (taal)projecten...

Route, Diaplus Tekstenlab en Groei>> zijn verkrijgbaar in een extra 
voordelig graadpakket mét alle Diatoetsen Nederlands

Meer info:
Kom naar onze infosessies in april-mei 

www.diabe.be of welkom@diabe.be



2 Diaplus Tekstenlab – een unieke digitale tekstenbank

Groei>>

Werken aan begrijpend lezen en woordenschat met interessant en kwalitatief tekstmateriaal 
ingedeeld naar de referentieniveaus. 
In de vernieuwde teksten- en oefeningenbank vind je precies het materiaal dat nodig is om 
gedifferentieerd te kunnen werken. 
Diaplus Tekstenlab motiveert enorm en dat is cruciaal voor de taal- en leesontwikkeling! 
Bovendien kunnen teksten vakoverschrijdend ingezet worden. Op die manier 
bouw jij op jouw school aan een actief talenbeleid voor Nederlands en Engels. 
Naast het begrijpend lezen wordt ook ingezet op de (functionele) schrijfvaardigheid.

• Nieuw: andersoortige teksten: informatieve, persuasieve, prescrip-
tieve, narratieve...

• Vanaf schooljaar 2019 herwerkt door Vlaamse auteurs
• Een digitale tekstenbank met ruim 800 teksten met werkbladen

en keuze uit meer dan 100 thema’s
• Elke maand een nieuw thema met teksten en werkmateriaal

op vier niveaus
• Optimaliseert het formatief werken met de Diatoetsen en de

kernmethode Route
• Zelf interessante teksten zoeken op niveau of thema
• Een betekenisvolle benadering: niet de strategie, maar de tekst centraal
• Flexibel in te zetten, uitstekend materiaal voor differentiatie

Troeven

Methodeonafhankelijk, interactief materiaal dat verder bouwt op taalbeschouwing, het
begrijpen en lezen van kortere andersoortige teksten en kijken en luisteren.
Het begrijpend lezen en kijken en luisteren wordt geoefend op de verschillende
verwerkingsniveaus: beschrijven, structureren en beoordelen.

• Interactief oefenmateriaal voor Nederlands op maat van iedere leerling
• Methodeonafhankelijk, voortbouwend op de Diatoetsen
• Zichtbare leervorderingen met referentieniveaus in een doorlopende leerlijn van basis- 

naar secundair onderwijs
• Flexibel inzetbaar, mogelijkheid om materiaal naar je hand te zetten
• Koppeling met Smartschool

3

Troeven


