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Toetsafname begeleiden
Let tijdens de afname op de volgende zaken:

o
o

De leerlingen maken de toets individueel, zonder hulp van anderen.

o

De leerlingen mogen geen andere schermen/programma’s actief hebben op de
computer, zoals bijvoorbeeld een rekenmachine of chatprogramma.

o

Tijdens de afname mag de leerling alleen een pen/potlood en papier gebruiken. Het
gebruik van rekenmachine, woordenboek of andere hulpmiddelen is niet toegestaan.
De leerlingen mogen niet naar de wc tijdens het maken van een toetsonderdeel.
Aangeraden wordt om dit pas te doen wanneer een onderdeel volledig is afgerond.
Uitzonderingen uiteraard daargelaten: bijvoorbeeld wanneer een leerling ziek wordt of
echt niet kan wachten. In dit geval sluit je de testafname af. Dit kan door middel van de
toetscombinatie Alt + F4 (laptops) of de methode die voor de tablets geldt (zie
hoofdstuk “Toets onderbreken” blz. 3).

De leerlingen mogen geen afbeeldingen maken van de opgaven (via kladpapier, foto,
video, schermafdruk, etc.).

De onderdelen van de Eindtoets kunnen in één keer worden afgenomen, maar mogen ook
verspreid worden over meerdere afnamemomenten. Voorwaarde is dat deze
afnamemomenten binnen de periode 15 april tot 26 april 2019 vallen. Het is wel belangrijk
dat het onderdeel waar de leerling aan werkt wordt afgerond voordat de toets wordt
onderbroken.
Aangezien de toetslengte, qua hoeveelheid opgaven, kan variëren per leerling, kan er voor
gekozen worden om leerlingen een bepaalde tijd aan de toets te laten werken, bijvoorbeeld
twee uur. Wanneer na twee uur nog niet alle onderdelen zijn afgerond, wordt geadviseerd het
onderdeel waar de leerling mee bezig is af te maken. Op een later moment kunnen de
resterende onderdelen worden gemaakt. Na het opnieuw opstarten van de toets gaat de
leerling automatisch verder vanaf het punt waar hij/zij gestopt is.
Aan het begin van ieder onderdeel ziet de leerling een instructiescherm, waarin uitgelegd
wordt wat het onderdeel inhoudt en welk type vragen hij kan verwachten..
Er zijn geen pauze-schermen opgenomen in de toets, omdat de toetslengte variabel is. In
principe kan na het afronden van een onderdeel een korte pauze worden genomen.

Hieronder zie je voorbeelden van instructie- en eindschermen.

Voorbeeld van instructiescherm

Voorbeeld van einde-scherm laatste onderdeel

Voorbeeld van einde-onderdeel-scherm

Voorbeeld van het laatste sluitscherm

Toets opstarten

o

Lees het bestand Inloginstructies AMN Eindtoets voor een stapsgewijze uitleg.

Toets onderbreken
Als een leerling niet verder kan met de toets sluit je de het afname programma.
Op een computer/laptop

o
o

sluit de applicatie af met de toetscombinatie ALT + F4;
sluit de computer af door met de rechtermuisknop op het Startmenu te klikken en
vervolgens te kiezen voor Afsluiten of afmelden en Afmelden.
Op een iPad

o

gebruik de standaard Apple functie om de app te sluiten. Klik twee keer op de Homeknop en veeg de app weg.

Op een tablet (Android)

o

gebruik de standaard Android functie om de app te sluiten. Klik linksonder op de Terugknop om naar het beginscherm terug te keren. Klik vervolgens op de Multitask-knop en
veeg de app weg.
Op een Chromebook

o
o

sluit de applicatie af met de toetscombinatie CTRL + W;
sluit de Chromebook af door rechtsonderin te klikken en te kiezen voor Afsluiten of shut
down.

Test weer opstarten
Laat de leerling op de gebruikelijke manier de toets opstarten.
Vervolgens geef je de toets vrij.
Als het om een groep leerlingen gaat, geef je de test vrij in de AMN Eindtoets Portal:


Klik op de knop Alle leerlingen vrijgeven.

Als het om een enkele leerling gaat, kun je op twee manieren de toets vrijgeven:


In de AMN Portal: Klik op het gesloten slotje naast de naam van de leerling,
of



Klik op het scherm van de computer, laptop of tablet (van de leerling) op de knop
Vrijgeven door docent en vul daarna uw (AMN) inlognaam en wachtwoord in.

