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Checklist online toetsen
Om te controleren of je klaar bent om een online toets te maken, check je de onderstaande
dingen. Deze staan ook in het protocol online toetsen. Dit protocol heb je thuisgestuurd
gekregen.

Voorafgaand aan de toetsperiode:
 Je hebt een ruimte gevonden die rustig is en waar je niet gestoord kan worden tijdens de
toets;
 Je kunt jezelf in deze ruimte zo filmen met je smartphone dat:
o Jij van achteren volledig in beeld bent;
o Je laptop/computer zichtbaar is;
o Je bureau/tafel zichtbaar is.
 Je hebt de beschikking over een laptop/computer in deze ruimte;
 Je hebt SEB geïnstalleerd (voor een Chromebook, zie protocol);
 Je hebt de oefentoets doorlopen in exam.net.
 Je hebt op je smartphone Microsoft Teams gedownload en je bent hier met je
schoolaccount ingelogd.

Op de dag van de toets:
 Uiterlijk om 8:00 heb je de beslisboom doorlopen.
 Uiterlijk om 8:15 is het volgende gedaan:
o Je bent door je ouder/verzorger telefonisch afgemeld voor de fysieke toets;
o Je bent door je ouder/verzorger via de website aangemeld voor de online toets.

Voorafgaand aan de toets:
Eén kwartier voor aanvang van de toets check je de volgende onderdelen:






Je zit in een ruimte die rustig is en waar je niet gestoord kan worden tijdens de toets;
In de gehele ruimte is geen informatie aanwezig die jou kan helpen gedurende de toets;
Je hebt een goed werkende internetverbinding;
Je laptop/computer en je smartphone zijn aangesloten op een stroomvoorziening;
Op je bureau/tafel liggen alleen de volgende spullen:
o Laptop of computer;
o Pen, potlood en ander benodigd schrijfmateriaal;
o De eventuele toegestane hulpmiddelen (rekenmachine e.d.);
o Voldoende leeg toetspapier.
 Check of je je smartphone goed neer kunt zetten, zodat je aan de eerder genoemde
eisen kunt voldoen.

