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CENTRALE EINDTOETS PRIMAIR ONDERWIJS

Centrale Eindtoets
Je gaat de Centrale Eindtoets maken op de computer.  
Op deze kaart vind je informatie over het programma waarin  
je de toets gaat maken. 

Kladpapier
Je mag kladpapier gebruiken bij het maken van de  
Centrale Eindtoets.

Inloggen
Je juf of meester geeft je een inlognaam en een toegangscode. 
Bij de inlognaam moet je goed letten op de hoofdletters.  
Klik daarna op de knop: Inloggen 
 

Controle van het geluid
Volg de instructies op dit scherm. Als je het geluid goed kunt 
horen, vink dan het hokje voor ‘geluid is goed’ aan.
Klik daarna op de knop: Volgende



Uitleg scherm en hulpmiddelen 
Centrale Eindtoets

CENTRALE EINDTOETS PRIMAIR ONDERWIJS

 Vorige
Ga naar de vorige vraag.

 Volgende
Ga naar de volgende vraag.

 Vraagnummering
Wit vakje = vraag is geopend
Licht paars = vraag bekeken en 
beantwoord
Donker paars = vraag nog niet  
beantwoord
Driehoekje = gemarkeerde 
vraag

 Vraag markeren
Klik op deze knop. Bij het  
vraagnummer verschijnt een 
driehoekje zodat je weet dat je 
nog terug wilt naar deze vraag.

 Markeerstift
Selecteer een stukje tekst en 
klik op deze knop. De tekst 
wordt geel gemaakt. 

 Geluidsterkte
Klik op deze knop. Er verschijnt 
een schuifbalk. Hiermee kun je 
het geluid harder en zachter 
zetten.

 Vergrootglas
Met het vergrootglas kun je een 
tekst of afbeelding vergroten.

 Verklanking
Met deze knop kun je de  
tekst op het scherm door de 
computer laten voorlezen.

 Hulpmiddelen-informatie
Klik op deze knop. Je krijgt  
uitleg over de hulpmiddelen die 
je in de toets kunt gebruiken. 

 Letterplankje
Met het letterplankje kun je spe-
ciale tekens/symbolen invoeren.

 Liniaal
Met de liniaal kun je meten.

Alleen wanneer een hulpmiddel van 
toepassing is bij een vraag wordt 
deze getoond.

 Overzicht
In het overzicht zie je alle vragen, 
of ze beantwoord zijn en of je 
nog terug wilt naar een vraag. 
Met de knop inleveren, lever je 
de toets in. Na het inleveren  
zijn er geen wijzigingen meer 
mogelijk.


