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Log in met uw MSW inloggegevens.

U wilt de evaluatieresultaten bekijken van een
eerder gemaakte evaluatie.
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Welke evaluatieresultaten wilt u zien?

Teamresultaten

3a

Open vragen

3a

Individuele resultaten

3b juiste klas en periode.

3b en klik op “Open vragen”

3b juiste klas en periode.

3c achter een team.

3c in te zien.

3c

3d

3d

3d

Ga naar “BEOORDELEN” en selecteer de

Klik op het “grafiek” icoon

U heeft een staafdiagram voor U.
Hier kunt u de teamleden op de
verschillende competenties met elkaar
vergelijken.

Ga naar “EVALUATIES”

gebruik de filters om de juiste evaluatie

Mist u resultaten van open vragen?
Dan is de kans groot dat er teamleden
zijn die de evluatie niet afgerond hebben.
Ga dan naar stap 4.

Ziet u geen staafdiagram?
Dan is de kans groot dat er teamleden
zijn die de evluatie niet afgerond hebben.
Ga dan naar stap 4.

Ga naar “BEOORDELEN” en selecteer de

L

Klik op een naam van een leerling.

U ziet het scherm met afgeronde
evaluaties.

Indien er een evaluatie is die nog open
staat kunt u door de evaluatie te
selecteren en het “vliegtuig” icoon een
herinnering sturen.

3e

Klik op “Competenties” om een grafische
weergave van de evaluatieresultaten te
zien.

3g

Klik op “Prestatie per vraag” om per
gestelde vraag te zien wat de score is
geweest.
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Een negatieve Δ score wil zeggen dat de
leerling zichzelf overschat.
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Ga naar “TEAMS” en selecteer de juiste klas en periode.
Kijk of er openstaande evaluaties zijn. Indien dit het geval is selecteert u alle leerlingen (ook de leerlingen die geen openstaande evaluaties hebben).
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Klik nu op het “vliegtuig” icoon en selecteer “herinnering aan openstaande evaluaties”.
Alle leerlingen met openstaande evaluaties hebben nu een herinnering ontvangen.

