Eindtoets 2019
Stappenplan en linkjes naar instructiebestanden

 Stap 1 Wachtwoord aanmaken:
Let op: link wachtwoord is 10 dagen geldig!
Als je voor de eerste keer gaat werken met de AMN Eindtoets krijg je toegang tot de AMN
Eindtoets Portal. Je ontvangt per mail een uitnodiging om een wachtwoord aan te maken.
Ben je al gebruiker van de Portal dan kun je inloggen met je huidige inloggegevens. Ben je deze
gegevens kwijt gebruik dan de link in de mail.

 Stap 2 Importeren en aanvullen gegevens deelnemers: voor 31 maart 2019
Klik op Import leerlinggegevens voor een beschrijving hoe je deelnemers importeert en aanvult.
•

•

Let op! leerlingnummers moeten overeenkomen met de leerlingnummers uit je
schooladministratiesysteem. Anders kunnen de resultaten na de afname niet gekoppeld
worden.
Nieuw: in het Excel importbestand (links bovenin) kun je het leerlinggewicht van de
school aangeven. Dit zal later verwerkt worden in de managementrapportage. Je hebt
dan direct inzichtelijk hoe de school gescoord heeft volgens grenzen van de inspectie.

Als je leerlinggegevens geïmporteerd zijn en ziet geen leerlingen in de Portal, dan ben je nog niet
gekoppeld aan jouw groep. Geef aan ons door wie aan welke groep gekoppeld moet worden.
eindtoets@amn.nl
Wanneer jullie het Normeringsonderzoek hebben afgenomen staan de leerlingen al in de Portal.
Check of de gegevens van de leerlingen compleet zijn. Lees Import leerlinggegevens.

 Stap 3 Installeren van het afname programma (de Client)
Voor het maken van de toets is er een afname programma de AMN Eindtoets Client.
Klik op het soort device die jouw school gebruikt voor instructies om het afname programma te
installeren.
 Laptops en computers
 Android
 Chromebook
 iPad
 Snappet

 Stap 4 Test of het afnameprogramma werkt: dit kan vanaf 1 april 2019
klik hier voor een uitleg.
Door dit te doen wordt de eindtoets al gedownload en is er geen piekbelasting op het
schoolnetwerk tijdens de start van de afname.

 Stap 5 Rol toetsbegeleider – bereid je voor




Lees Begeleiden toetsafname uitleg
Lees Tips voor toetsafname voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
Lees Instructie voor leerlingen

 Stap 6 De afname: van 15-26 april 2019



Toetsleider logt in, in de Portal
Download en print de inlogcodes voor de leerlingen. Dit kan eventueel vanaf vrijdag 12
april. Bewaar de inloggegevens op een veilige plek!



De leerling start het afnameprogramma op, de AMN Eindtoets Client. Volg de stappen
zoals beschreven in de afname instructie

 Stap 7 Storing tijdens de afname
Wat doe je bij een storing. Na herstel van het probleem kan de leerling verder gaan met de
afname.

 Stap 8 Afsluiten van de toetsen
Als de eindtoets is gemaakt, moet het afnameprogramma op de juiste manier worden
afgesloten. Klik op Toets afsluiten voor een beschrijving.

Hoe nu verder:







Vanaf 13 mei 2019 zijn de rapportages te genereren uit de Portal. Groepsrapportage is
beschikbaar als alle leerlingen zijn getest.
Leerlingen die afwezig zijn tijdens de officiële afnamedata kunnen tot 17 mei 2019 de
eindtoets maken. Rapportages van deze toetsen zijn 2 weken na de afnamedatum
beschikbaar in de Portal.
Half mei zijn de landelijke resultaten van AMN beschikbaar op de website:
https://www.amn.nl.
Na de afname van de eindtoets stuurt de school de afname gegevens door naar DUO.
Half mei ontvangt u een enquête over de AMN eindtoets.

