(Relevante) overzichten op leerling-, groeps- en schoolniveau.
Leerlinggrafieken
➢
➢
➢
➢
➢

Ga naar OVERZICHTEN
Kies LEERLINGVOLGSYSTEEM
Kies NIET-METHODETOETSEN LEERLING
Kies LEERLINGGRAFIEKEN (NIEUW OVERZICHT), kies PDF
Selecteer via de filters één specifieke leerling; of meerdere leerlingen
van een groep; of een hele groep.
➢ Klik linksonder op ……………………………
➢ Kies 1 of meerdere toetsserie(s)
➢ Kies een ‘Grafiektype’ (keuze uit 4):

➢ Hiernaast een voorbeeld van Niveauwaardegrafiek én een
Vaardigheidsscoregrafiek. DL/DLE/LR, FN en RN toegevoegd.
Vanaf E6 wordt voor RW en BL het RN getoond.
➢ Bij variant(en): advies: laat ‘Per toetsserie’ zo staan.
➢ Klik op de groene knop ‘Bevestigen’
➢ Bij tabblad ‘Taken’ wordt het overzicht geplaatst en is via een link te
openen. Deze link wordt daar een week bewaard.
➢ In geval van een adaptief afgenomen toets: neem voor dat vak de
variant Vaardigheidsscoregrafiek. Daar is de uitslag van de adaptieve
toets gecorrigeerd; getoond d.m.v. het ©-teken. In deze grafiek lopen
de gekleurde niveaulijnen door en staat de stip van de adaptieve toets
op de juiste plaats. Zie voorbeeld hiernaast.
Versie 23

1

26 januari 2021

Leerlinganalyse (wordt per 1-8-21 uitgefaseerd)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ga naar OVERZICHTEN
Kies LEERLINGVOLGSYSTEEM
Kies NIET-METHODETOETSEN LEERLING
Kies LEERLINGANALYSE, kies PDF
Kies via de filters een specifieke lln.; of één of meerdere lln. van een
groep; of een hele groep.
Klik linksonder op ……………………………
Kies 1 of meerdere toetsserie(s) (er passen er 4 op 1 A4)
Kies een ‘Grafiektype’ (advies: ‘Niveauwaardegrafiek)
Kies bij ‘Toon adaptieve toetsen’ ja of nee. (advies: kies ‘nee’).
Kies bij ‘Toon uitsluitend hoofdafnames’ ja of nee. (advies: kies ‘ja’).
Selecteer 1 of meerdere variant(en) (advies: laat de standaardselectie
zo staan)
Klik op de groene knop ‘Bevestigen’
Bij tabblad ‘Taken’ wordt het overzicht geplaatst en is via een link te
openen. Deze link wordt daar een week bewaard.

Niet-methodetoetsen leerling (+ vhs.groei)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ga naar OVERZICHTEN
Kies LEERLINGVOLGSYSTEEM
Kies NIET-METHODETOETSEN LEERLING
Kies NIET-METHODETOETSEN LEERLINGEN, kies PDF
Kies via de filters een specifieke lln.; of één of meerdere lln.
van een groep; of een hele groep.
Klik linksonder op ……………………………
Kies bij ‘Selecteer variant(en)’ voor Standaard én voor
Vaardigheidsgroei; je krijgt zo 2 overzichten.
Klik op de groene knop ‘Bevestigen’...
Bij tabblad ‘Taken’ worden de beide
overzichten geplaatst en deze zijn via twee linkjes
afzonderlijk te openen. Deze linkjes worden daar een week
bewaard.
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Groepsanalyse
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

Ga naar OVERZICHTEN
Kies LEERLINGVOLGSYSTEEM
Kies NIET-METHODETOETSEN GROEP
Kies GROEPSANALYSE, kies PDF
Kies 1 of meer groepen. Klik linksonder op ..
Kies 1 of meerdere toetsserie(s)
Kies een ‘Grafiektype’ (advies: ‘Niveauwaardegrafiek)
Maak een keuze bij ‘Trendtabeltype’. (advies: ‘Per groep en
leerjaar’)
Kies bij ‘Toon adaptieve toetsen’ ja of nee. (advies: laat ‘ja’
staan)
Kies bij ‘Verberg doublures’ ja of nee. (advies: kies ‘ja’)
Selecteer 1 of meerdere variant(en). (advies: kies ‘Grafieken’
én ‘Trendtabellen’)
Klik op de groene knop ‘Bevestigen’
Bij tabblad ‘Taken’ wordt het overzicht geplaatst en is via een
link te openen. Deze link wordt daar een week bewaard.

Leerjaaranalyse
Idem als Groepsanalyse, maar kies bij ‘Trendtabeltype’ voor ‘Per
Leerjaar’ en kies bij ‘Leerjaar’ 1 of meerdere leerjaren.
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Rapportage Vaardigheidsgroei
(nieuw - voorjaar 2019)
➢
➢
➢
➢
➢

Ga naar tabblad GROEP
Kies een GROEP
Klik op subtabblad TOETSEN
Kies de optie NIET- METHODETOETSEN
Kies een toets (klik op de regel van deze toets)

➢ Zorg dat bij
in ieder geval Vaardigheidsscore
aan staat
➢ Zet (indien gewenst) daar ook de optie ‘DL, DLE & LR’ aan
➢ Klik dan op de knop
➢ Klik in het scherm dat je nu ziet, aan de rechterkant, op de
kolomkop
hoog is.

en zorg dat de sortering van laag naar

➢ Klik nu onderaan op de knop
➢ Open de PDF en je ziet de rapportage
➢ Bij tabblad ‘Taken’ (te vinden via Overzichten) wordt de
rapportage geplaatst en deze is via een link opnieuw te openen.
Deze link wordt daar een week bewaard.
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Niet-methodetoets verzamelstaat (voor een
nadere analyse van de groepsscores)
➢ Ga naar OVERZICHTEN
➢ Kies LEERLINGVOLGSYSTEEM
➢ Kies NIET-METHODETOETSEN GROEP
➢ Kies NIET-METHODETOETSVERZAMELSTAAT, kies PDF
➢ Kies 1 of meer groepen. Klik linksonder op -->
➢ Kies bij ‘Schooljaren’ het aantal schooljaren,
dat je in het overzicht wilt zien.
➢ Kies bij ‘Toetsseries’ 1 of meerdere toetsserie(s). (advies: doe
1 serie tegelijk)
➢ Kies bij ‘Nieuwe pagina’ voor ‘Per groep’ of voor ‘Per groep
en leerjaar’.
➢ Kies bij ‘Toon periode’ voor ‘Per leerjaar en trimester’.
➢ Kies bij ‘Toon toetsen’ voor ‘Per toetsserie’.
➢ Kies bij Toetsweergave 1 en bij Toetsweergave 2 je
voorkeursweergave. (advies: bij Toetsweergave 1: kies
‘Niveauwaarde’. Bij Toetsweergave 2: kies
‘Vaardigheidsscore’)
➢ Kies bij ‘Verberg doublures’ ja of nee. (advies: kies ‘ja’)
➢ Kies bij ‘Toon uitsluitend hoofdafnames’ voor ‘Ja’.
➢ Selecteer 1 of meerdere variant(en). (advies: kies ‘Weergave
1 én 2’)
➢ Klik op de groene knop ‘Bevestigen’
➢ Bij tabblad ‘Taken’ wordt het overzicht geplaatst en is via een
link te openen. Deze link wordt daar een week bewaard.
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Schoolanalyse
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ga naar OVERZICHTEN
Kies LEERLINGVOLGSYSTEEM
Kies NIET-METHODETOETSEN SCHOOL
Kies SCHOOLANALYSE; kies PDF
Kies bij ‘Vestigingen’ voor 1 of meer
vestiging(en). (advies: doe 1 vestiging
tegelijk)
Kies bij ‘Schooljaren’ de jaren die je in de
rapportage op wilt nemen, bijvoorbeeld de
laatste 4 schooljaren.
Kies bij ‘Toetsseries’ 1 of meerdere
toetsserie(s). (advies: doe 1 serie tegelijk)
Kies een ‘Grafiektype’ (advies:
‘Niveauwaardegrafiek’)
Kies bij ‘Toon grafieken’ voor (advies)
‘Gemiddelde alle schooljaren’
Kies bij ‘Toon adaptieve toetsen’ ja of nee.
(advies: laat ‘ja’ staan)
Kies bij ‘Verberg doublures’ ja of nee. (advies:
kies ‘nee’)
Selecteer 1 of meerdere variant(en). (advies:
kies ‘Grafieken’ én ‘Trendtabellen’)
Klik op de groene knop
‘Bevestigen’
Bij tabblad ‘Taken’ wordt
het overzicht geplaatst en is via een link te
openen. Deze link wordt daar een week
bewaard.
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