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Beste leerlingen,
Het maken van een online toets bestaat uit twee delen.

Deel 1: Het openen van de toets
Forms
De toets zal via een link in Forms worden gemaakt. Dat gaat als volgt:
Je krijgt van je docent via een bericht in Magister een link van de toets. Deze link
open je op de computer of laptop.
Als je niet eerder in het programma Forms hebt ingelogd dan kom je door op de link
te klikken bij een aanmeldscherm. Log in met achternaam+
leerlingnummer@annamaria.nl. Het wachtwoord is je Magister wachtwoord.
Je ziet de toetsvragen. De toetsvragen zijn alleen zichtbaar vanaf het tijdstip dat de
toets officieel (volgens het rooster) begint. Als de toets af is, klik je op de knop
'verzenden'. Als je langer doorwerkt dan de toegestane toetstijd is het niet meer
mogelijk om de antwoorden te verzenden. Overleg dan met de docent.

Deel 2: Het openen van een les in Teams - surveillance
Bij de toets wordt online gesurveilleerd en dus moet je tijdens het maken van de toets
ook online zijn in teams. Je hebt tijds het maken van ene toets je camera aan en je
microfoon uit.
Mocht je problemen hebben met je camera overleg dan met de docent. Weet je dit
van te voren al, stuur dan een mail naar mentor.
Door het programma Teams te minimaliseren kun je de toets maken. Als de docent
iets tegen je wil zeggen dan open je vanuit onderin je scherm heel snel Teams.
In het team is ook een docent aanwezig die surveilleert.
Zet je Team status op ‘niet storen’/ do not disturb.
Hierdoor krijg je, terwijl je de toets maakt, geen meldingen van chat berichten van
leerlingen die op dat moment geen toets maken.
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leerlingen dienen hun digitale toets te maken op een computer/laptop of Ipad waarbij alle
programma’s zijn gesloten, behalve de link naar Microsoft Forms en Teams
Leerlingen dienen in een rustige ruimte te zitten waar ze niet worden gestoord door
anderen.
leerlingen dienen de laptop/ IPad aan de lader zetten. Een toets van 120 minuten vraagt veel
van de accu
leerlingen dienen hun camera aan te houden en dus niet op sluimerstand te zetten
De surveillant zet het geluid van alle leerlingen op dempen. De surveillant/docent neemt zo
nu en dan steekproeven door het geluid (microfoon) van een leerling aan te doen.
Bij vragen maakt de leerling en surveillant/docent met voorkeur gebruik van de chat zodat
anderen niet gestoord worden in hun werk.
De leerlingen hebben tijdens de afname geen toegang tot hulpmiddelen die niet zijn
toegestaan (boeken, extra mobiel, internet,…
De surveillant registreert je ‘vertrektijd’ in Teams. Deze moet overeenkomen met de
inlevertijd van je toets in Forms.
Na correctie van de toets/SO is het mogelijk dat de docent contact opneemt met een leerling
om mondeling na te gaan of de kennis van de leerling overeenkomt met de gegeven
antwoorden. Als dat niet zo blijkt te zijn is de toets ongeldig.
Antwoorden kunnen achteraf op plagiaat worden gecontroleerd (tekst van internet of
medeleerling)
Bij storingen of afnames die mislukken, neemt de leerling z.s.m. contact op met de
surveillant/docent en wordt
naar een passende oplossing gezocht.

