
Dicteetoets voor foutenanalyse                   (gratis, zonder voorwaarden) 

Een lang gekoesterde wens: een digitale spellingtoets om snel te kunnen kijken hoe ver de leerling is. Dat 
kan nu met de dicteetoets. In één oogopslag zie je in de foutenanalyse in welke categorie(ën) de leerling 
zich nog kan verbeteren. De ideale toets voor de interne begeleider, remedial teacher en de leraren. 

Vorderingen van de leerling worden bijgehouden. Het is ook mogelijk om halverwege de toets even te 
stoppen en later door te gaan. De leraar en leerling kan inzien hoe de toets is gemaakt en op welke punten 
de leerling zich het meest kan verbeteren. 

 

 

Stappenplan 

1. Ga naar www.meesterklaas.nl 

2. Log in of meld je aan via ‘Start’. 

3. Klik op dicteetoets. 

4. Selecteer voor welke groep, hoe lang de toets 
moet zijn en maak eventueel een selectie van 
de gewenste spellingscategorieën. 

5. Maak de toets. Vul steeds het missende woord 
in en druk op enter. Druk op het luidspreker 
icoon om de zin opnieuw te horen. 

6. Bekijk wat je fout had. Oefen met de 
leermodules om beter te worden in de 
spellingcategorieën waarin je fouten had. 

7. Doe een toets opnieuw. Pas eventueel het 
niveau of de categorieën aan. 

 

 

 

 

 

 

http://www.meesterklaas.nl/


 

Bij de toets wordt op veel categorieën gelet. 

Als je bijvoorbeeld alleen een toets doet over de v of f, dan wordt er bij het woord fotografisch gelet op: f, 
één o en a en de isch, op drie categorieën dus. 

De resultaten blijven bewaard als je geregistreerd bent. 
Je kunt de toets ook maken zonder je te registreren. Ga dan naar: 
https://www.meesterklaas.nl/dicteetoets#/start 

Gratis op www.meesterklaas.nl 

• Alle woordpakketten /categorieën van alle taalmethodes. 
• Dicteetoets met uitgebreide foutenanalyse 
• De lange en korte klanken bij Spelen of spellen. (zeer uitgebreid) 
• Elke dag een andere werkwoordentoets. 
• D-of-T-Bingo 
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