
 

 

 
 
 

Meestgestelde vragen 
 

Rapportmodule 
 

Rapport-template voor beheerders 
 
 Kan ik als beheerder een template niet meer zichtbaar maken voor leerkrachten 

Je kan een template deactiveren. Ga naar ‘Opmaak rapport’,  klik op            naast de 
gewenste template en kies ‘Deactiveren’. Als een template niet ‘actief’ staat kan een 
leerkracht deze ook niet meer gebruiken. 

 Is het mogelijk om een template te kopiëren? 

Je kan een template kopiëren. Ga naar ‘opmaak rapport’,  klik op            naast de 
gewenste template en kies ‘Kopieer’. Je kan de gekopieerde template aanpassen 
zoals je wilt zonder dat dit de originele template beïnvloedt. Op deze manier kan je 
gemakkelijk een template hergebruiken. Dit is bv handig bij een trimesterrapport 
(voor Kerstmis, voor Pasen …). 

 
 Is het mogelijk om een template te verwijderen? 

Dit is momenteel nog niet mogelijk. 
 
 Is het mogelijk om in de lay-out/instellingen aanpassingen te doen als het rapport 

al actief staat, zonder dat er gegevens van leerlingen verloren gaan?  

Ja, dit is mogelijk. 
 

Lay-out template  
 
 Is het mogelijk om de feedback (per domein) van de leerkracht in een andere kleur 

te laten verschijnen zodat dit meer opvalt? 

Ja, de beheerder kan instellen in welke kleur dit moet verschijnen. 
 



 

 

 
 
 

 Kunnen we op het rapport zelf onbeperkt commentaar geven per subdomein? 

Dit kan momenteel enkel per leergebied, maar heel binnenkort zal dit ook per 
domein en subdomein kunnen. 

 Kunnen we zelf symbolen toevoegen?   

Ja, je kan kiezen uit het beschikbare aanbod, maar je kan ook zelf symbolen en logo's 
toevoegen. 
 

 Kan een combinatie van kleuren of codes gebruikt worden? Concreet: een 7/10 
voor leerling A is ‘niet goed’ terwijl een andere leerling voor het eerst 7/10 haalt 
voor dat onderdeel en dus een andere ‘waardering’ verdient. Is dat mogelijk?  
 
Ja, je kan naast de punten ook attitudes en/of ratings geven. De beheerder moet dit 
wel voorzien in de template. 
  

 Als een leerkracht bij het aanmaken van een toets bij 'beschrijving' iets invult, komt 
dit dan ook op het rapport?  

Ja, dit kan ook op het rapport als je dit als beheerder zo hebt aangegeven in de lay-
out. Dit doe je in het laatste stapje bij 'Opmaak rapport' waar je de lay-out kan 
bepalen. Bij het onderdeel 'toetsen' kan je dan aangeven dat de beschrijving getoond 
mag worden op het rapport. Deze beschrijving komt onder de titel en staat in een 
kleiner lettertype. 

 
 Hoe stellen we in dat naam van de leerkracht op het rapport verschijnt? 

Die leerkracht(en) moeten in schoolbeheer als klastitularis zijn aangeduid.  
 

Berekening en weging 
 
 Wij werken met gewenst minimum. Kan dit ook toegevoegd worden op het 

rapport? 

Je kan een gewenst minimum bij de toetsen ingeven. Dit wordt echter momenteel 
nog niet mee afgedrukt.  
 

 Is het mogelijk om een norm in te stellen voor individuele leerlingen?  

Je kan een norm per toets instellen, niet per individuele leerling. Je kan wel met de 
attitudes aanduiden wat je vindt als leerkracht. Zo kan een ‘8’ bij een leerling een 
groene bol krijgen en bij een andere leerling een oranje bol. Of je gebruikt andere 
icoontjes zoals een smiley.  

 



 

 

 
 

 Kun je een bepaalde weging aan je toetsen toevoegen?  

Ja, je kan met herrekenpunten werken. Stel dat je bv de gewone dictees minder 
zwaar wil laten doorwegen dan het controledictee. Je kan dan de gewone dictees 
laten tellen voor 10 en het controledictee voor 30. Dan telt dat controledictee 3 keer 
zo zwaar door als een gewoon dictee. 
 

 Bestaat er een mogelijkheid om percentages te gebruiken per vak na bijvoorbeeld 
een perioderapport?  
 
De beheerder kan dit instellen per rapport. 
 

 Kunnen we % afronden tot op eenheden en geen tienden (bv. 87% i.p.v. 87,4%)?  

Dit is momenteel nog niet mogelijk. 
 

Aanpak rapport 

 
 Wij werken met een evaluatieformulier. Hoe pakken we dit best aan? 

Je kan met symbolen werken. Hieronder vind je een voorbeeld ‘leren leren’ maar dit 
kan uiteraard voor elk ‘vak’ en met andere symbolen. 
 

 
 
 Wij werken met een doelenrapport. Deze worden onder de vorm van feedback per 

doel beoordeeld. Hoe zien jullie deze integratie?  

De doelen kan je toevoegen als leergebieden. Je stelt dan in hoe deze moeten 
geëvalueerd worden. Je kan kiezen voor attitudes of ratings, maar ook aanduiden om 
enkel feedback weer te geven. Het doel met de feedback verschijnt dan op het 
rapport. 



 

 

 
 
 
Op deze manier kan je bv ook persoonsgebonden domeinen als ‘sociaal emotionele 
vorming’ of ‘ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid’ beoordelen. 
 

 Kan AVI ingegeven worden en dan ook een plaats krijgen op het rapport zonder dat 
leerkrachten het op twee plaatsen moeten ingeven?  

Momenteel kan AVI nog niet toegevoegd worden aan het rapport. Dit zal in de nabije 
toekomst wel mogelijk worden. 
 

 Wij willen alle toetsen in de loop van het trimester als 1 geheel op het rapport 
zetten als dagelijks werk en vervolgens de summatieve toets apart. Hoe pakken we 
dit best aan?    

Je kan bij een semester- of trimesterrapport kiezen om de toetsen niet te laten 
verschijnen en enkel het totaal van het domein laten zien. Vervolgens kan je bij  
rapportinstellingen een extra domein ‘summatieve toets’ toevoegen waarvan het 
resultaat apart verschijnt. Op deze manier zie je slechts twee delen op het rapport 
i.p.v. de volledige opsomming van toetsen uit dat trimester.  

 
Optioneel kan je met de weging de summatieve toets extra laten doorwegen. 

 
 Wat als leerlingen een aangepaste toets krijgen met een aangepast doel? Hoe 

pakken we dit aan? 
 
Je kan dan voor die leerlingen een aparte toets toevoegen. Bij stap 2 ‘punten 
ingeven’ kan je leerlingen aanvinken voor wie de toets is. Je kan bij de klastoets 
kiezen om deze ofwel toch te laten verschijnen voor die leerlingen met de reden erbij 
ofel niet te laten verschijnen door niets in te vullen of de leerling uit te vinken.  
 

Raadplegen rapport 

 
 Ik kan als leerkracht mijn leerlingen niet zien in Scoodle Track en/of ik zie ‘mijn 

rapporten’ niet. Hoe komt dit? 
Contacteer je beheerder. Waarschijnlijk zijn er in schoolbeheer niet de juiste rechten 
ingesteld. 
 

 Kan je een klassikaal overzicht generen? 

Dit is momenteel nog niet mogelijk. 
 

 Kunnen gemaakte rapporten eenvoudig voor meerdere klassen worden bekeken en 
afgedrukt 

Dit kan enkel klas per klas. 



 

 

 
 

 Wanneer leerkrachten starten met een tweede rapport staan de toetsen van het 
vorige rapport ook nog zichtbaar. Is er een manier om ervoor te zorgen dat reeds 
gebruikte toetsen niet meer zichtbaar zijn 

Er komt nog een functie om vlot te zoeken en te kiezen wat je wil zien. Er komt ook 
nog een optie om toetstitels en omschrijvingen te kopiëren.  

 

Rapporten in Scoodle Track modules Zorg en Communicatie 
 
 Kunnen rapporten via de zorgmodule geraadpleegd worden?  

Dit is momenteel nog niet mogelijk. In de toekomst zal wel elk rapport in het 
zorgdossier van de leerling op de tijdlijn toegevoegd kunnen worden. Op deze manier 
kan je rapporten ook vanuit de zorgmodule raadplegen. 

 
 Kunnen rapporten via de communicatiemodule verstuurd worden?  

Momenteel kan je het rapport als document opladen in de e-mail en per leerling 
versturen. Binnenkort zal het mogelijk zijn om het rapport geautomatiseerd voor een 
hele klas te versturen.  
 

 
Rapporten migratie iOmniwize 
  
 Blijven iOmniwize-rapporten nog beschikbaar na overzet van iOmniwize naar 

Scoodle Track?   

Ja,  de bestaande rapporten worden gemigreerd en kan je in Scoodle Track 
raadplegen bij “mijn rapporten – gemigreerd’. 

 
 Stel dat je overgezet wordt in februari, kan je dan nog het rapport gebruiken tot en 

met juni in iOmniwize?  

Neen, eens je definitief bent gemigreerd, kan je niet meer inloggen in iOmniwize.  
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