
 

juli 2014 pagina 1 
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Groepen > Lesgroepen 

Resultaten worden altijd ingevoerd via het onderdeel 

Lesgroepen. Het bekijken van resultaten kan via lesgroep, 

stamgroep en individuele leerling. 

Het scherm Lesgroepen geeft een overzicht van de groep(en) 

waar u, voor uw vak(ken), les aan geeft. 

 

 

• In het bovenste deel van het scherm staat het getoonde 

aantal lesgroepen van het totaal van de lesgroepen 

waarvoor u bent geautoriseerd en twee actieve 

elementen. 

a. hier kunt u uw persoonlijke 

instellingen maken die u in het 

gegevensscherm van lesgroepen wilt zien. 

b. export naar een download in csv-

formaat, bij aanklikken van de gedownload 

wordt Excel gestart. Als u de gegevens wilt 

bewaren zult u het bestand zelf op moeten 

slaan. In SOM wordt het bestand 24 uur 

bewaard en daarna verwijderd. 

 

 

• In de onderbalk zijn onder de knop 

rapportages zichtbaar waarvoor u rechten 

heeft. Een rapportage is steeds in de vorm van een PDF 

die gedownload wordt. 

• Het aanklikken van een lesgroep opent een nieuw scherm 

voor de betreffende lesgroep.  

Overzicht van het scherm Lesgroep 

Het tabblad Algemeen 

• De gegevens van de lesgroep 

o Algemeen en Aantallen alleen lezen. 

o Samenstelling geeft de leerling-inhoud van de 

lesgroep, welke gegevens zichtbaar zijn is 

instelbaar bij instellingen . 

 

o De rode kolomkoppen zijn sorteervelden, eerste 

keer na aanklikken aflopende sortering, tweede 

keer oplopende sortering, volgende keren 

omgekeerd. 

o Of van een leerling de kenmerken worden 

getoond is afhankelijk van de inrichting. 

o Klikken op een leerling schakelt door naar de 

leerling-gegevens met de tabbladen Leerling-

kaart, Resultaten  

en Agenda (afhankelijk van uw rechten).  

 

Het tabblad Resultaten 

Het tabblad Resultaten heeft afhankelijk van de opleiding 

(onderbouw of bovenbouw) de mogelijkheid 

Voortgangsdossier en Examendossier. Met de muis over het 

tabblad opent dynamisch de mogelijkheden waaruit gekozen 

kan worden. 

Voortgangsdossier 

 

Getoond wordt of het berekenen is voltooid en uitklapbaar is 

de Legenda. 

Per ingericht niveau is een tabblad beschikbaar. 

De leerlingen van de lesgroep worden getoond en de ingerichte 

Perioden. Afhankelijk van de inrichting zijn de toetsdossiers 

centraal ingevuld of mogen nieuwe kolommen worden 

aangemaakt. Standaard is de laatst gebruikte periode 

opengeklapt en de andere perioden dichtgeklapt. Wisselen van 

periode door aanklikken van de gewenste periode. Centraal 

kunnen perioden worden bevroren waardoor geen mutaties 

mogelijk zijn. 

Per niveau per periode kunnen ook centraal ingevoerde 

advieskolommen beschikbaar zijn. 

Binnen elke periode zijn standaard de kolommen 

 aanwezig. 

o  is het periodegemiddelde, alleen 

afhankelijk van de resultaten en de wegingen. 

o is het rekenkundige rapportcijfer.  

o  is het resultaat voor het rapport. Het 

resultaat kan handmatig worden overschreven u 

daarvoor de rechten heeft. 

o  geeft de mogelijkheid een nieuwe kolom aan 

te maken in de gekozen periode. 



 

juli 2014 pagina 2 

 

QRC Resultaten                    

 

o De oranje omlijnde velden moeten worden ingevuld, 

de inhoud van de keuzeboxen wordt bepaald door de 

inrichting. 

o De grijze velden zijn optioneel. 

o Volgnummer niet ingevuld dan wordt  

het volgende beschikbare nummer uitgedeeld. 

o Geplande datum is optioneel maar kan binnen de 

leerlingbegeleiding een rol (gaan) spelen. 

o Weging toetsdossier wordt standaard gevuld met 

waarde 1, elk geheel getal is mogelijk inclusief 0. 

 

o In de onderbalk zijn links verschillende exports 

mogelijk, als csv voor Excel en verschillende PDF 

exports. 

o In de onderbalk is rechts een overzicht van alle 

toetsdossiers beschikbaar. 

Examendossier 

De opbouw van het scherm is gelijk aan de opbouw van het 

scherm van het Voortgangsdossier, echter in plaats van 

rapportperioden zijn SE en CE beschikbaar. 

 

o In de onderbalk zijn links verschillende exports 

mogelijk, als csv voor Excel en een flexibele PDF 

export. 

Cijfers invoeren 

Het invoeren van cijfers doet u door de cursor te plaatsen in de 

cijfercel en daar de waarde in te geven. U kunt met de 

pijltjestoetsen wisselen van cijfercel en met de ENTER toets 

sprint de cursor een cijfercel omlaag.  

U hoeft niet op te slaan. De cijfers worden namelijk 

automatisch opgeslagen. U kunt dit zien door de kleur 

(groen/rood) die ze krijgen 

(onvoldoende/voldoende) en aan het icoon  in 

de linkerbovenhoek. 

Voor een leerling die een toets gemist heeft kunt u een astrix 

invoeren. Het gemiddelde wordt dan ook een astrix. 

 

U kunt al uw mutaties van cijfers terugzien middels de optie 

Details. Bij elke cijfercel kan deze optie worden geactiveerd 

met de . Wanneer uw cursor in de cijfercel staat komt dit 

icoontje beschikbaar. Door erop te klikken krijgt u het 

Detailscherm. 

 

In dit Detailscherm kunt u ook Opmerkingen bij het cijfer 

noteren. Na Opslaan krijgt de cijfercel in de linkerbovenhoek 

een driehoekje  Zie de Legenda voor de overige 

signalen in een cijfercel. 

Cijfers overnemen 

Van een leerling die cijfers heeft behaald in een andere 

lesgroep kunt u de cijfers overnemen via het knopje achter de 

naam van de leerling. 

 

 

Het tabblad Plattegrond 

Op dit scherm heeft u de mogelijkheid om aan de hand van de 

foto’s van de leerling uit de lesgroep een plattegrond te maken. 

Deze plattegrond is van u persoonlijk en kan niet gedeeld 

worden met collega’s. 


