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1 De licentie voor Got it?! Rekenen activeren
U heeft van ThiemeMeulenhoff een activeringscode ontvangen voor het docentengedeelte van Got it?! Rekenen.
Er zijn nu twee mogelijkheden:


U hebt nog niet eerder gewerkt met Got it?!
Als u voor het eerst gaat werken met Got it?!, dan moet u een account aanmaken. Maak hiervoor gebruik van de
inloginstructie.1
1. Als u eenmaal een account hebt, logt u in via Got-it.nl. Linksboven klinkt u vervolgens op de knop inloggen.
2. In het volgende scherm kiest u product toevoegen.
3. In het daarop volgende scherm vult u de activeringscode in die u via e-mail van ThiemeMeulenhoff hebt
ontvangen.
4. Nadat het systeem deze activeringscode heeft geaccepteerd, komt u terug in het eerdere scherm waar u de
voorwaarden moet accepteren.
5. Na het accepteren van de voorwaarden komt u in Got it?! Rekenen.

Voorbeeld van het startscherm



1

U heeft al een licentie voor Got it?! Taal
Als u al een licentie heeft voor Got it?! Taal, dan logt u eerst in met uw bestaande account:
1. Vanuit uw docentendashboard klikt u in de bovenbalk op het icoon Meer Got it?!
U komt in een scherm waar u een nieuw product kunt activeren.
2. Klik op Nieuw product toevoegen.
Op het volgende scherm vult u de activeringscode in die u van ons hebt ontvangen. Nadat het systeem deze
activeringscode heeft geaccepteerd, komt u terug in het eerdere scherm waar u de voorwaarden moet
accepteren.
3. Na het accepteren van de voorwaarden komt u in Got it?! Rekenen.

Een uitgebreide inloginstructie vindt u hier.
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2 Groepenregie
Let op: als uw school nog geen gebruikmaakt van groepenregie kunt u dit hoofdstuk overslaan en verder gaan met
Hoofdstuk 3 Leerlingenbeheer.
Met behulp van groepenregie maakt u zelf groepen aan en kunt u eenvoudig en snel uw klassen beheren. U houdt zo
altijd controle en overzicht. U kunt net zoveel groepen aanmaken als u wilt, op de door u gewenste niveaus. Zo kunt u
bijvoorbeeld de klassenindeling aanhouden én extra groepen aanmaken voor remedial teaching.
We adviseren u om uw licentie te activeren en groepen aan te maken voordat de les begint, zodat leerlingen direct
kunnen starten met Got it?!
Als u Got it?! Rekenen en Got it?! Taal gebruikt, moet u voor beide applicaties apart groepen aanmaken.

Hoe maakt u een groep aan?
Het aanmaken van een groep gaat als volgt:
1.

Open op uw docentendashboard het (leerlingen)beheer en klik op de groene knop Voeg groep toe.

2.

Maak een groep aan door de volgende gegevens in te voeren:
 de naam van de groep (deze bepaalt u zelf);
 het onderwijsniveau;
 het leerjaar;
 het schooljaar;
 het niveau.
Er wordt automatisch een start- en einddatum ingesteld waarbinnen de groep actief is. Desgewenst kunt u de
start- en einddatum aanpassen. Na de einddatum wordt de groep automatisch op niet-actief gezet, zodat u in het
nieuwe schooljaar desgewenst nieuwe groepen kunt aanmaken.

3.

Klik op de blauwe knop Opslaan.
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4.

U ziet nu een overzicht met alle groepen die u heeft aangemaakt. Iedere groep heeft een eigen groepscode.

Wat doet u als u een groep heeft aangemaakt?
Als u een groep heeft aangemaakt, start u klassikaal met Got it?!:
1. Geef uw leerlingen de groepscode van de groep waar ze bij horen. U vindt de groepscodes in uw
(leerlingen)beheer. Met behulp van deze code voegt de leerling zichzelf toe aan deze groep.
2. Begeleid uw leerlingen eventueel tijdens de eerste inlogprocedure.
3. Zorg ervoor dat alle leerlingen zich direct aanmelden bij de groep. Als leerlingen de groepscode hebben ingevoerd
en de gebruikersvoorwaarden hebben geaccepteerd kunnen ze meteen aan de slag.

Wat gebeurt er als leerlingen zich niet aanmelden bij een groep?
Als leerlingen zich niet aanmelden bij een groep gebeurt het volgende:
 Got it?! vraagt de betreffende leerling automatisch en herhaaldelijk om de groepscode in te voeren.
 Leerlingen kunnen weliswaar de instaptoets doen, maar ze kunnen niet de resultaten zien die ze hebben behaald
en ze kunnen ook niet verder oefenen.

Wat gebeurt er als leerlingen zich aanmelden bij een groep?
Als leerlingen zich voor de eerste keer aanmelden bij een groep gebeurt het volgende:
 Hun leerlinglicentie wordt automatisch geactiveerd. Ze kunnen zich daarna binnen één licentie aanmelden bij
meerdere groepen.
 U ziet in uw (leerlingen)beheer onder ‘Leerlingen’ welke leerlingen zich bij een groep hebben aangemeld. Hierbij
kunt u per leerling het niveau aanpassen of een leerling verwijderen uit een groep.
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U heeft in uw Docentendashboard volledige inzage in de voortgang van uw groepen en individuele leerlingen.

Leerlingen die nog geen ThiemeMeulenhoff-account hebben, moeten deze eerst aanmaken. We adviseren u duidelijke
richtlijnen mee te geven voor de te kiezen gebruikersnaam en wachtwoord en om de inloggegevens van de leerling
vast te leggen in een document. Controleer of leerlingen bij het aanmaken van hun account een geldig e-mailadres
gebruiken. Gebruik bij voorkeur een door de school verstrekt e-mailadres.

3 Leerlingenbeheer
In dit hoofdstuk komen de verschillende stappen aan bod die u moet doorlopen, voordat u en uw leerlingen met Got
it?! Rekenen kunnen werken:
 Stap 1: groepen selecteren;
 Stap 2: referentieniveau, producttype instellen en automatisch toetsen instellen;
 Stap 3: uw persoonlijke account aanmaken.

3.1 Stap 1: groepen selecteren
Ga als volgt te werk:
1. Klik op de knop Selecteer groepen (zie pijl in afbeelding 1). U ziet nu alle groepssamenstellingen die
ThiemeMeulenhoff via het LAS (LeerlingAdministratieSysteem) van uw school heeft ontvangen.
2. Selecteer groep(en) waarmee u in Got it?! Rekenen wilt werken (zie afbeelding 2). Door een groep op JA te zetten
komt deze beschikbaar op uw docentendashboard en de leerlingbeheerpagina.
3. Geef desgewenst de groep het juiste onderwijsniveau (zie afbeelding 3). Als u dat heeft gedaan, dan kunt in de
filterbalk op uw docentendashboard filteren op onderwijsniveau.
afb. 1

Zie afbeelding 2
en 3 op de
volgende pagina
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afb. 2

afb. 3
Stel, u ziet uw leerlingen niet in het groepenselectiescherm
Als u uw leerlingen niet ziet in het tabblad Groepen, dan komt dat doordat:
 uw gegevens nog niet geregistreerd zijn in het LAS; of
 uw gegevens nog niet zijn aangeleverd; of
 ThiemeMeulenhoff uw gegevens nog niet heeft doorgevoerd.
Omdat u nu toch wilt beginnen met Got it?! Rekenen staan er startcodes voor u klaar waarmee u de leerlingen die u
(nog) niet kunt vinden in de Got it?!-database alvast kunt laten starten met de instaptoets. Deze codes vindt u in het
tabblad Startcodes. De startcodes zijn gekoppeld aan een referentieniveau. Meerdere leerlingen kunnen de startcodes
gebruiken. U geeft de betreffende leerling(en) de startcode. De codes zijn specifiek voor uw school, maar u kunt ze
gebruiken zo vaak als nodig is.
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afb. 4
Let op:
 Leerlingen kunnen met de startcode alleen de instaptoets doen en de resultaten hiervan inzien in de kenniskaart.
 U kunt de resultaten van de instaptoets van deze leerlingen nog niet inzien in uw dashboard, omdat de leerlingen
met de startcode als tijdelijke gebruiker in de database van Got it?! Rekenen staan. Zij zijn nog niet aan u als
docent gekoppeld. U kunt de resultaten van de instaptoets inzien als de LAS-gegevens volledig zijn aangeleverd en
verwerkt.
 Beschouw de startcodes als een tijdelijke oplossing waarmee u uw leerlingen alvast kunt laten starten.

3.2 Stap 2: referentieniveau en automatisch toetsen instellen
Als uw leerlingen starten met Got it?! Rekenen, moet u in het leerlingenbeheerscherm het referentieniveau voor hen
instellen. Het referentieniveau dat u instelt, geldt voor alle rekendomeinen. Het is dus niet mogelijk om verschillende
referentieniveaus te kiezen voor verschillende domeinen.
Uw leerlingen krijgen automatisch een instaptoets aangeboden voor het referentieniveau dat u hebt ingesteld.

Referentieniveau wijzigen
Got it?! Rekenen biedt toetsen, theorie en oefenstof op de referentieniveaus 1F, 2A, 2F en 3F. U kunt uw leerlingen
desgewenst individueel overzetten naar een ander referentieniveau. De voortgang die de leerling eerder heeft
geboekt, blijft bewaard. U kunt een leerling altijd terugzetten naar het eerdere referentieniveau en de leerling kan
verder werken waar hij is gebleven.

Automatisch aangereikte toetsen
U kunt voor de gehele klas in één keer instellen of er automatisch toetsmomenten volgen wanneer de leerling
voldoende heeft geoefend. Vervolgens kunt u per leerling deze instelling desgewenst aanpassen. Op afbeelding 5 ziet
u aan de rechterzijde: 1) domeintoetsen en 2) onderwerptoetsen. Deze kunt u onafhankelijk van elkaar activeren door
ze aan te vinken.
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afb. 5
Toelichting:
 Domeintoets: deze toets over alle onderwerpen binnen een rekendomein volgt (indien aangevinkt) als de
leerling voor alle onderwerpen binnen het rekendomein t/m fase 4 (voor 1F t/m fase 3) goed heeft geoefend.
Het resultaat van deze toets geeft aan in hoeverre de leerling de stof beheerst binnen een heel domein.
 Onderwerptoets: deze toets over één onderwerp volgt (indien aangevinkt) als de leerling voor één
onderwerp t/m fase 4 (voor 1F t/m fase 3) goed heeft geoefend. Het resultaat van deze toets geeft aan in
hoeverre de leerling de stof beheerst binnen één onderwerp.

3.3 Stap 3: uw persoonlijke account aanmaken
U kunt zelf ook met Got it?! Rekenen werken zoals een leerling dat doet. Net als uw leerlingen dient u eerst een
instaptoets te maken. Daarna kunt u oefenen. U moet ook een referentieniveau voor uzelf instellen. Ga hiervoor naar
(leerlingen)beheer en zoek uw naam in een van de groepen waar u deel van uitmaakt. Geef aan op welk
referentieniveau u wilt gaat werken. U kunt tevens kunt aangeven of u al dan niet automatische toetsmomenten wilt.
Om Got it?! als leerling te gebruiken gaat u via het dashboard-icoon (het linkericoon in de bovenbalk) naar uw
persoonlijke leerlingomgeving.
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De instaptoets
Wanneer uw leerlingen voor het eerst zijn ingelogd, kunnen ze in eerste instantie maar een ding doen: de instaptoets
maken.
Met behulp van de instaptoets wordt er gekeken in hoeverre de leerling het ingestelde referentieniveau beheerst.
Zodra uw leerlingen de instaptoets hebben gemaakt, ziet u de resultaten op uw dashboard. Klik op de knop Selectie
aanpassen en selecteer één of meer klassen. De resultaten van uw selectie vindt u vervolgens op het dashboard. Bij
meer dan één klas zijn de resultaten en de gemiddelden gebaseerd op al deze klassen samen.

Opbouw van de instaptoets
Ieder referentieniveau kent haar eigen instaptoets. Elke instaptoets is op dezelfde manier opgebouwd:
Eerst wordt een aantal vragen uit een lagere fase dan de hoogste fase aangeboden. Alleen als al deze vragen goed zijn
gemaakt volgt bij de niveaus 1F, 2A en 2F een vierde vraag uit de hoogste fase. In 3F worden dan drie vragen uit de
hoogste fase aangeboden. Per referentieniveau is de instaptoets net iets anders ingedeeld:
1F - per onderwerp 4 vragen uit fase 2 / 1 vraag uit fase 32
2A, 2F - per onderwerp 3-4 vragen uit fase 3 / 1-2 vragen uit fase 4
3F - per onderwerp 2 vragen uit fase 3 / 3 vragen uit fase 4
In totaal zijn er 11 onderwerpen. Een instaptoets op 1F-, 2A- en 2F-niveau bestaat minimaal uit 44 en maximaal uit 55
vragen. De instaptoets op 3F bestaat uit minimaal uit 22 en maximaal uit 55 vragen.

2

Er worden maar 3 fases onderscheiden in 1F.
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Uitleg resultaten kenniskaart
In de kenniskaart ziet u scoringspercentages staan. In de kaart
hiernaast staat 35%. Dit betekent dat 35% van de totale kaart
wordt beheerst. De kenniskaart van 2A, 2F en 3F bestaat uit 11
onderwerpen met elk 4 fasen. In totaal zijn er dus 44 fasen. Op 1F
niveau zijn er 33 fasen. Het percentage geeft weer hoeveel procent
van de 44 of 33 vakjes worden beheerst.
De score op een onderwerp komt als volgt tot stand:
Een leerling die een instaptoets op het 2F-niveau maakt, krijgt eerst
4 vragen. Als deze leerling minder dan 50% van deze vragen goed
heeft beantwoord dan start deze leerling bij het oefenen
vervolgens in fase 1. De bijbehorende score is 0%.
Heeft deze leerling tussen de 50 en 74% van de vragen goed
beantwoord, dan start hij bij het oefenen in fase 2.
De bijbehorende score is 25%.
Beantwoordt deze leerling tussen de 75 en 99% van de 4 vragen
goed, dan start hij bij het oefenen in fase 3.
De bijbehorende score op het onderwerp is dan 50%.
Een leerling die alle 4 de vragen goed beantwoordt, behaalt een
score van 75% en krijgt een extra vraag aangeboden. Als de leerling
deze extra vraag niet juist beantwoordt, start hij bij het oefenen in
fase 4.
De bijbehorende score is dan 75%.
Als de leerling ook die laatste vraag correct beantwoordt dan
behaalt hij daarmee de maximale score van 100%. De leerling
beheerst het onderwerp maar kan ook in deze zogenaamde
onderhoudsmodus gewoon blijven oefenen om zijn kennis op peil
te houden.
Een score op een domein wordt berekend over het gemiddelde van
de onderliggende onderwerpen.
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4 De leerling gaat oefenen

Nadat de instaptoets is gemaakt, staan de oefeningen, theorie en uitlegvideo’s automatisch voor uw leerlingen klaar.
U hoeft hier dus niets voor te doen.
Op het leerlingendashboard staan de oefeningen gesorteerd op score van laag naar hoog. In onderstaand voorbeeld
heeft de leerling het laagst gescoord op meetkunde. Meetkunde staat dus bovenaan de prioriteitenlijst. De
uitlegvideo’s hebben dezelfde sortering. Een leerling kan op een oefeningenkaartje klikken en zo direct aan de slag.

Laagste score = hoogste
prioriteit
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Als een leerling al eerder heeft geoefend kan hij/zij er ook voor kiezen om verder te werken. Hier gaat de leerling
direct verder waar hij of zij is gebleven.

De leerling krijgt per oefenreeks in eerste instantie 10 vragen aangeboden. Bij een score van 80% over de afgelopen
10 vragen mag de leerling door naar de volgende fase. De leerling maakt dus minimaal 8 vragen. Als de score na deze
10 vragen nog niet voldoende is dan wordt er telkens 1 nieuwe vraag toegevoegd. De leerling behoudt dus altijd
inzicht in de resultaten van de vragen die bepalend zijn voor de 80% score. Na beantwoorden van elke vraag wordt nu
gecontroleerd of de leerling een score van 80% heeft. Als dit het geval is verschijnt de Got it?!-vraag. Deze geeft aan
dat de leerling volgens het systeem klaar is voor de volgende fase. De leerling kan er echter voor kiezen om door te
oefenen. In dat geval volgen er 3 nieuwe vragen. Na die 3 vragen verschijnt de Got it?!-vraag opnieuw. Als de leerling
‘ja’ antwoordt, verkleurt de betreffende fase in de kenniskaart naar goed geoefend en worden vragen uit de volgende
fase aangeboden.
Als een leerling een rekenmachine mag gebruiken, verschijnt het rekenmachine-icoon in beeld.
De oefeningen zijn op trefwoord aan uitlegvideo’s en theorie gekoppeld. Deze staan in de achterliggende tabjes.
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Uitlegvideo’s
Naast het oefenen kan een leerling er ook voor kiezen om eerst uitlegvideo’s te bekijken. Na het bekijken van een
Uitlegvideo krijgt de leerling de vraag: Got it?! Als de leerling het heeft begrepen, antwoordt hij met ja, anders met
nee. Als de leerling met ja heeft geantwoord verschijnt er een Got it?!-stempel op het filmkaartje. Zo weet de leerling
precies welke films hem wel of juist niet hebben geholpen.
Ook is het mogelijk om via het dashboard uitlegvideo’s op trefwoord te zoeken.

Hulp bij je oefening
Als er hulp, in de vorm van een theorie-items of een uitlegvideo’s beschikbaar is bij een opgave, ziet de leerling een
tabje Hulp bij je oefening boven in het oefenscherm. Na het selecteren van het tabje verschijnt de bijbehorende
theorie.
Indien er meerdere trefwoorden aan een oefening zijn gekoppeld, verschijnen de bijbehorende theorieschermen
verdeeld over meerdere tabjes.

In de didactische handleiding (te vinden onder Documentatie in de bovenbalk van uw docentendashboard) vindt u
een overzicht van de trefwoorden per fase. Hier vindt u ook veel voorkomende denkfouten en tips voor het
rekengesprek.
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De kenniskaart
De kenniskaart geeft weer hoe de leerling ervoor staat. Als docent kunt u van elke leerling de kenniskaart bekijken.
Links ziet u de totaalroos met de gemiddelde score over alle domeinen. Aan de rechterkant ziet u de meer
gedetailleerde resultaten per domein.
Direct naast de domeinnaam staat de score op het domein met daar rechts naast de groei van de leerling in
percentage ten opzichte van het voorlaatste toetsmoment.

De detailkenniskaart
De detailkenniskaart geeft aan in hoeverre de leerling de stof op onderwerpniveau beheerst. Elk domein is
onderverdeeld in een aantal onderwerpen. Elk onderwerp kent vier fasen, met de klok mee van eenvoudig naar
moeilijk.
In fase 1 maakt de leerling kennis met het onderwerp. Daar wordt weinig tot niets gerekend, maar wel het een en
ander afgelezen.
In fase 2 komen de rekenmodellen aan de orde, zoveel mogelijk in kale vorm.
In fase 3 worden de rekenmodellen toegepast in een eenvoudige context.
In fase 43 wordt de context complexer en zit de leerling op het eindniveau. In deze laatste fase worden ook de nodige
uitstapjes naar andere onderwerpen gemaakt.
De kenniskaart verkleurt als de leerling aan het oefenen is. De leerling heeft zo direct zicht op het resultaat van
zijn/haar activiteiten. De bedoeling is dat dit de leerling motiveert om door te gaan.
De onderwerpen in de detailkenniskaart zijn aanklikbaar. De leerling kan zo direct naar de oefenreeks of uitlegvideo’s.
Als er een onderwerptoets klaarstaat dan kan deze ook van hieruit worden gestart.

3

Referentieniveau 1F is verdeeld in 3 fasen.
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De tijdlijn
De tijdlijn biedt de leerling een chronologisch overzicht van de afgeronde oefen- en toetsactiviteiten.
Iedere keer wanneer een leerling een fase omhoog gaat tijdens het oefenen wordt de betreffende oefensessie
toegevoegd aan de tijdlijn. De leerling kan via toon details exact de oefensessie terugkijken, inclusief alle
antwoordpogingen, oefenduur per poging, per oefening en per oefensessie en tenslotte alle juiste antwoorden.
Ook alle afgeronde toetsen verschijnen op de tijdlijn. Via toon details bekijkt de leerling zijn toetsresultaten terug.
De leerling heeft hier eveneens beschikking over informatie zoals de duur en de juiste antwoorden.
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5 Het docentendashboard
Boven in het leerlingenpaneel vindt u een zoekveld, een schuifpaneel en een aantal sorteeropties. Door de bolletjes
op het schuifpaneel te verschuiven kunt u een score marge instellen waardoor u enkel de leerlingen filtert die binnen
deze marge vallen. Dit is bijvoorbeeld handig als u snel wilt zien welke leerlingen achterblijven en wat extra hulp
kunnen gebruiken.

Mijn Leerlingen
In het leerlingenpaneel ziet u alle leerlingen die vallen binnen uw selectie.
Bij de naam van de leerling ziet u de totaalscore en het huidige niveau waarop de leerling werkt.
In de voortgangskolom (middelste kolom) ziet u de gemiddelde score van alle leerlingen die u heeft geselecteerd. Ook
in de tijdlijn ziet u alle informatie van alle leerlingen die vallen binnen uw selectie.
Met het leerlingkaartje kunt u twee acties uitvoeren:
 U kunt op het leerlingkaartje klikken, deze wordt dan actief (blauw) en zo wordt in de voortgangskolom en in de
tijdlijn enkel informatie getoond over de betreffende leerling.
Door nogmaals op het leerlingkaartje te klikken deselecteert u de leerling en worden weer de gemiddelden van al
uw leerlingen getoond die u eerder selecteerde.
 U kunt één of meer leerlingen aanvinken door te klikken op het kleine vierkantje. Hiermee selecteert u een
leerling om vervolgens een actie uit te voeren. De opties zijn: een uitlegvideo aanbieden, een toets inplannen en
een rapportage uitdraaien.
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Resultaten exporteren
Got it?! biedt de mogelijkheid om resultaatgegevens van een geselecteerde groep leerlingen te exporteren.
Vink één of meer leerlingen aan in de lijst (klik op het kleine vierkantje voor het percentage en de leerlingnaam).
U ziet een balk omhoogschuiven aan de onderzijde van uw scherm. Kies voor de optie Resultaten exporteren.
Vervolgens klikt u op Rapportage aanmaken. De rapportage is nu aangemaakt en wordt verwerkt. Binnen enkele
ogenblikken is deze beschikbaar onder het menu-item Documentatie.

Hier vindt u alle, door u, aangemaakte rapportages. Deze zijn te herkennen aan het type document en de datum van
het aanmaken. Zodra een rapport de status Gereed heeft, opent u het Excel-bestand door op de knop Downloaden te
klikken. Als u op de knop Downloaden klikt, verandert de status in Gedownload.
Gedownloade rapporten worden na 1 maand automatisch verwijderd. Wij adviseren u daarom deze rapporten op uw
eigen computer of netwerk op te slaan.
Het rapport geeft een export van de stand op de kenniskaarten van de geselecteerde leerlingen. Er zijn drie tabbladen
in het rapport: samenvatting, toetsen en oefenen. Het tabblad samenvatting toont de actuele stand van de
kenniskaart en laat zien hoeveel oefeningen/opdrachten er zijn gemaakt. Onder het tabblad toetsen wordt het effect
van alle (historische) toetsen op de kenniskaarten getoond. Het tabblad oefenen toont de aantallen gemaakte
oefeningen binnen een onderwerp.

Uitlegvideo aanbieden
Got it?! biedt de mogelijkheid om een of meer uitlegvideo’s aan een geselecteerde groep leerlingen aan te bieden.
Vink één of meer leerlingen aan in de lijst (klik op het kleine vierkantje voor het percentage en de leerlingnaam). U ziet
een balk omhoogschuiven aan de onderzijde van uw scherm. Kies voor de optie Uitlegvideo aanbieden.
In het paneel dat verschijnt vindt u de onderwerpen. Selecteer een onderwerp, dan worden de bijbehorende
uitlegvideo’s getoond.
Klik een uitlegvideo aan als u die wilt bekijken. Plaats een vinkje voor één of meer uitlegvideo’s en klik op Aanbieden.
U kunt overigens per keer maar één onderwerp kiezen, omdat het anders verwarrend kan zijn voor de leerling. De
geselecteerde groep krijgt de selectie dan te zien in het uitlegvideo’s-paneel op het leerlingendashboard onder de
vermelding Bekijk deze eens.
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Een toets inplannen
Als docent kunt u zelf toetsen samenstellen en inplannen. Vink één of meer leerlingen aan in de lijst (klik op het kleine
vierkantje voor het percentage en de leerlingnaam) om leerlingen te selecteren die u een toets wilt aanbieden.
U ziet een balk omhoogschuiven aan de onderzijde van uw scherm. Kies voor de optie Toets inplannen.
U ziet dan het volgende scherm:

Vervolgens kiest u over welk(e) onderwerp(en) u een toets wilt inplannen. De toetsduur kunt u beïnvloeden door het
aantal vragen aan te passen naar zes, acht of tien vragen. U kunt desgewenst leerlingen verwijderen en toevoegen aan
uw selectie; vink simpelweg nog een leerling aan of uit.
Vervolgens stelt u het start- en eindmoment in en klikt u op Genereren. Tot slot kunt u de genereerde toets previewen
en desgewenst voorzien van een unieke naam zodat uw leerlingen uw toets snel herkennen. Geeft u geen naam in dan
wordt de toets ‘Extra toets’ genoemd.
De toets wordt gegenereerd uit de database en opengesteld op het door u ingestelde tijdstip. De meeste opgaven in
Got it?! maken gebruik van sommengeneratoren. Uw leerlingen krijgen dus unieke opgaven aangereikt, wat afkijken
bemoeilijkt.
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Het toetsencentrum

In het toetsencentrum vindt u alle toetsen die zijn: ingepland, nog open staan of zijn afgerond.
Let op: iedere ingeplande toets moet handmatig door u worden afgesloten.
Lees daarom s.v.p. het onderstaande.
Bij Aangeboden door ziet u uw eigen naam. Dit betekent dat u kijkt naar alle toetsen die door uzelf zijn aangeboden.
U kunt echter ook (binnen uw Brin) bekijken welke toetsen uw collega’s hebben aangeboden. Kies daarvoor onder
Aangeboden door de naam van uw collega.
U kunt een toets een status geven: Ingepland, Huidig, Afgesloten.
Een ingeplande en huidige toets kunt u nog wijzigen. Klik daarvoor op Aanpassen/inzien. U komt terecht in hetzelfde
scherm als bij het aanbieden van een toets. Hier kunt u nog leerlingen verwijderen, zodat zij de toets niet hoeven te
maken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als een leerling onverhoopt niet kan meedoen met de toets vanwege
afwezigheid.
De overige opties bij een toets zijn: Nu stoppen, Hervatten en Afsluiten.
Klikt u op de knop Nu stoppen dan is de toets nog niet afgesloten. De opties Hervatten en Afsluiten verschijnen.
Klikt u op Hervatten dan wordt de toets alleen opnieuw opengesteld voor de leerlingen die nog niet klaar waren met
de toets. U stelt eerst een nieuwe eindtijd in en vervolgens klikt u op OK. De leerlingen kunnen dan weer verdergaan
waar ze waren gebleven.
Klikt u op Afsluiten dan wordt de toets afgesloten. U heeft de keuze om de niet beantwoorde toetsvragen fout te
rekenen. Dit heeft tot gevolg dat leerlingen die niet deelgenomen hebben aan de toets of deze niet hebben kunnen
afronden een negatief effect zullen zien op hun kenniskaart.
U kunt er ook voor kiezen de niet beantwoorde toetsvragen niet mee te laten tellen. Deze toets telt dan in zijn geheel
niet mee voor leerlingen die de toets niet hebben afgemaakt.
Wij adviseren u ervoor te zorgen dat alle leerlingen aan een toets hebben deelgenomen. Zoals hierboven
beschreven staat, kunt het best leerlingen verwijderen uit de selectie voor een toets wanneer ze onverhoopt
afwezig zijn.
Wanneer de ingestelde tijd verstreken is zullen de leerlingen daar tijdens het maken van de toets niets van merken.
Pas wanneer uw leerlingen uitloggen en later weer inloggen is de betreffende toets niet meer benaderbaar. Als u de
toets opnieuw aanbiedt, verschijnt de toets weer op het dashboard van de leerlingen en kunnen ze verdergaan waar
ze waren gebleven.
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Toetsresultaten bekijken
Om in één overzicht te zien hoe uw leerlingen een door u ingeplande toets hebben gemaakt, klikt u simpelweg op het
oog-icoon
onder Afgesloten toetsen. Er verschijnt een pop-up waarin u bovenaan algemene informatie over
de toets kunt terugvinden, zoals de gemiddelde toetsscore en de gemiddelde toetsduur.
Eronder ziet u links de leerlingenlijst met de behaalde toetsscores en rechts de toetsvragen met de gemiddelde score
en duur per toetsvraag.
Door op een naam van een leerling in de lijst te klikken kunt u per toetsvraag bekijken wat de leerling heeft gescoord,
welke antwoorden er zijn gegeven en hoelang de leerling ermee bezig was.
NB. U kunt ook huidige toetsen bekijken! Klik dan simpelweg op Aanpassen/inzien wanneer u Huidige toetsen hebt
geselecteerd. U komt in hetzelfde overzicht zoals in de alinea hiervoor is beschreven, alleen kan het zijn dat nog niet
alle leerlingen klaar zijn met de toets en daarom zijn de gemiddeldes nog aan verandering onderhevig.

De tijdlijn
De tijdlijn op uw dashboard voorziet u van waardevolle
chronologische informatie over de activiteiten van uw
leerlingen. U kunt volgen hoe uw leerlingen oefenen,
wanneer ze tijdens het oefenen vast komen te zitten (uitval)
en hoe ze hun toetsen hebben gemaakt.
Oefenresultaten bekijken
Als een leerling door te oefenen naar een hogere fase in een
onderwerp gaat, verschijnt daarover een bericht op de
tijdlijn. U kunt, door op Toon details te klikken, zien hoe de
leerling heeft geoefend. U ziet het resultaat per oefening
inclusief alle antwoordpogingen.
Uitval bekijken
Als een leerling na het maken van 20 oefeningen nog
onvoldoende oefeningen goed heeft beantwoord om door te
mogen naar een hogere fase, spreken we van uitval. Dit
resulteert in een bericht op de tijdlijn. Klik op Toon details
om terug te kijken hoe de leerling heeft geoefend.
U kunt eventueel samen met een leerling kijken naar zijn
oefenhistorie en specifieke hulp bieden als een leerling
vastzit in een onderwerp.
Toetsresultaten per leerling bekijken
Zodra een leerling een toets heeft afgerond, verschijnt
daarover een bericht op de tijdlijn. Klik op Toon details om
het resultaat van de toets te bekijken.
Per toets ziet u een overzicht van alle vragen die deel
uitmaakten van de toets. Per toetsopgave kunt u zien hoe de
leerling heeft gepresteerd. U kunt de gegeven en juiste
antwoorden bekijken.
Het kan zijn dat er bij een toetsvraag een uitroepteken staat.
Dit betekent dat de vraag niet is aangeboden aan de leerling.
Dit komt voor bij de instaptoets die, zoals eerder in de
handleiding aangegeven, adaptief van aard is. De vragen uit
de hoogste fase worden pas aangeboden als alle voorgaande
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vragen correct zijn beantwoord. De score wordt berekend over alle mogelijk te stellen vragen (dus ook de vragen die
niet zijn aangeboden).
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