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Handleiding leerlingvolgsysteem  
Volg uw leerlingen op Eindexamensite 

 

 

 

Volg uw leerlingen op Eindexamensite. 

1. Maak een klas aan. 

2. Vraag uw leerlingen zich aan uw klas te koppelen. 
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1. Maak een klas aan.  

 

 

Klik op “Maak een klas” 

Selecteer het niveau waarop u lesgeeft, het vak en geef de klas een naam. 

Klik vervolgens op “Aanmaken”. 

 

De klas is nu zichtbaar: 
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2. Vraag uw leerlingen zich aan uw klas te koppelen. 

 

 

In het deel “Mijn gegevens” selecteert uw leerling uw vak en kiezen ze de klas die u heeft 

aangemaakt. 

Vervolgens klikken ze op “Koppel”. 

 

Uw leerling is dan aan uw klas gekoppeld. 
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Volg uw leerlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

U ziet alle leerlingen die zich aan uw klas gekoppeld hebben. U ziet welke examens ze 

gemaakt hebben en welk cijfer ze behaald hebben.  

 

Klikt u op het examen, dan ziet u ook hoe uw leerlingen per onderwerp gescoord hebben. 

Ook ziet u hoe de klas als geheel op onderwerp gescoord heeft. 
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Klikt u op het cijfer van een specifieke leerling voor een specifiek examen, dan komt u ‘in’ 

het examen van die leerling. Zo ziet u precies welke antwoorden deze leerling gegeven heeft, 

en hoe de leerling zichzelf beoordeeld heeft. 
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FAQ. De veel gestelde vragen. 

1. Ik kan niet inloggen. 

Bekijk de handleiding: “Hoe log ik in op Eindexamensite?” 

 

2. Ik kan geen klas aanmaken. 

U kunt een klas aanmaken in het deel “Mijn klassen”. Dat kan, als u in uw profiel aangeeft 

dat u docent bent. Dit doet u in “Mijn gegevens”. 

 

 

3. Ik heb een klas aangemaakt, maar deze is leeg. 

De leerlingen die u wilt volgen moeten zich eerst aanmelden voor uw klas. Vraag uw 

leerlingen zich aan uw klas te koppelen. Dit doen ze in het deel “Mijn gegevens’.  

 

4. Mijn leerling ziet mijn klas niet. 

Toen u een klas aanmaakte, heeft u een niveau en een vak geselecteerd. Uw leerling ziet uw 

klas, als uw leerling het deel “Mijn gegevens” correct heeft ingevuld. 

In het deel “Mijn gegevens” moet de leerling dus het niveau goed hebben ingevuld, en moet 

uw vak ook geselecteerd zijn. 

http://www.vo-content.nl/sites/default/files/Hoe%20log%20ik%20in%20bij%20Eindexamensite%202014.pdf
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Hulp nodig? 

Mail naar info@eindexamensite.nl 


