Om de PowerPoint te
starten:
Druk op de toets F5
(van uw toetsenbord)
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•

Noteer eerst de
namen van de
kinderen

•

Klik vervolgens op de
knop ‘vragen noteren’
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•

Op dit blad staan standaard 4
vragen genoteerd

•

U kunt de vraagstelling
veranderen

•

U kunt ook minder vragen noteren

•

Klik nu weer op de knop ‘terug
naar het begin’

•

Namen van de kinderen zijn
genoteerd

•

De vragen zijn genoteerd

•

De kinderen kunnen beginnen met
het invoeren van hun keuze

•

Druk op ‘START’
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•

De naam van de 1e leerling staat
al genoteerd

Ook de vragen staan boven elke kolom

•

Klik op het vakje achter de leerling
die je kiest

•

Er verschijnt een pijltje

•

Vervolgens een keuzemenu

•
•

Maak je keuze: 1-2-3
Door op de streepjes te klikken
maak je de keuze weer ongedaan

•

Kies vervolgens de andere
kinderen
Je hoeft niet 3 keuzes te maken;
je kunt ook 1 of 2 keuzes maken

•

•
•

•
•

Alle keuzes gemaakt?
Klik op de knop boven de pagina

Hebben alle leerlingen hun keuzes
gemaakt?
Klik op de knop ‘terug naar het
begin’
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•

De kinderen hebben de keuzes
ingevoerd

•

Klik op één van de overzichten
(bijvoorbeeld – overzicht vraag 1)

•

De keuzes die gemaakt zijn verschijnen
automatisch op dit blad

•

Lees de uitleg van dit blad

•

Rood: leerlingen die niet gekozen zijn

•

Blauw: leerlingen die veel gekozen zijn
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•

Op het blad ‘totaal overzicht’ krijgt u een
indruk van meest en minst gekozen
leerlingen.

•

Aan de hand van dit blad en de
overzichten van vraag 1, 2, 3 en 4 kunt
u uw conclusies trekken

•

Werkt u toch liever met een
stembriefje, druk dan op de knop
“stembriefje”

•

Voordeel: afname kost weinig tijd

•

Nadeel: de gegevens moeten alsnog
in het systeem ingevoerd worden
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•

Namen + vragen verschijnen
automatisch

•

Selecteer bij opdracht 2 het juiste
aantal vragen

•

Print deze pagina + maak voor elke
leerling een kopie

•

Leerlingen voeren gelijktijdig hun
keuzes in

•

Na afname moeten de gegevens in
het systeem ingevoerd worden

Onderzoek begaafdheid
•

Klik op de tabknop “ONDERZOEK begaafdheid”
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•

De resultaten van de rekenvraag
verschijnen automatisch

•

Vul de resultaten van de Cito
rekentoets (LOVS) in.
Vul evt. ook in de scores van
begrijpend lezen en woordenschat
Kies uit: A+,A,B,C,D,E

•
•

•
•

•

Vul de IQ normscore in
Kleuren de vakjes geel, dan is
VIQ<PIQ
Kleuren de vakjes paars, dan is
VIQ>PIQ
Eventueel het schooladvies

•

Wat zijn uw conclusies?

•
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