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Inloggen in de Portal
Inloggen


Start de browser (Chrome, Firefox, Internet Explorer e.d.)



Typ het internetadres in om de AMN Eindtoets Portal op te starten.
Het internetadres voor de Eindtoets afname is altijd https://eindtoetsbrincode.amn.nl/entree, waarbij “brincode” wordt vervangen door de brincode van de
school. (2 cijfers, 2 letters en 2 cijfers locatiecode)



Typ in het inlogscherm uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Aanmelden.

Portal
Na het inloggen kom je in de Portal.

Links worden de namen van de leerlingen getoond, die in de groep(en) zitten, waar jij aan
gekoppeld bent.
De linkerkant van het scherm is leeg als:

o
o

er nog geen leerlinggegevens zijn geïmporteerd;
je nog niet aan een groep gekoppeld bent (in het programma).

De inhoud van het rechterscherm toont de handelingen die op verschillende momenten
uitgevoerd kunnen worden.
Korte uitleg van de verschillende weergaven van de leerlingnamen

Het balkje waar de naam van de leerling instaat is rood. Een deel van de gegevens is
ingevoerd, maar de gegevens zijn nog niet compleet. Klik op de naam van de leerling om te
zien welke gegevens nog ontbreken.

Het balkje waar de naam van de leerling instaat is wit.
De gegevens van de leerling zijn compleet.

De Eindtoets staat klaar. De leerling kan inloggen om te toets te maken.

De leerling heeft de school- en logincode ingevoerd en wacht op het vrijgeven van de toets.
De toets wordt vrijgegeven door de toetsleider.


Klik op het slotje om de toets voor één leerling vrij te geven of klik op de knop Alle
leerlingen vrijgeven om de toets voor de hele groep vrij te geven.

Toont dat de leerling bezig is met deel 1 van de toets en hoever hij/zij daarmee is.

De leerling heeft deel 1 afgerond. (eerste toetsdag)

De leerling heeft de volledige toets gemaakt.

Knoppen en keuzes aan de rechterkant van het scherm
Als er nog geen leerlinggegevens geïmporteerd zijn en als de toets nog niet is ingepland (er
staat niet “in sessie” achter de naam van de leerling) zie je rechts op het scherm Importeren.
Leerlinggegevens kunnen geïmporteerd of aangepast worden.
Een klik op EDEXML of EXCEL toont een beschrijving hoe je dat kunt doen.

Lees Importeer leerlinggegevens voor meer informatie over het importeren van
leerlinggegevens.

Scherm rechts tijdens de afname
Zodra minimaal één leerling zijn/haar inloggegevens ingevoerd heeft, wordt rechts de knop
Alle leerlingen vrijgeven getoond.

Lees Toetsafname begeleiden voor een uitleg over het vrijgeven van de Eindtoets voor één of
alle leerlingen.

