
 

 

 
 
Scorematrix 
 
Veel gebruikers wilden meer detail zien dan nu in de rubriekmatrix wordt getoond. De rubriekmatrix laat 
namelijk alleen zien hoe goed de onderdelen van de diagnostische toetsen worden gemaakt. De 
scorematrix gaat verder en laat de meest recente resultaten zien van alle gemaakte toetsen en oefeningen 
van een klas in een specifieke module. Voor iedere oefening die gemaakt is, wordt met een kleurtje en een 
score aangegeven hoe goed er gescoord werd.  
 
Hoe doet u dit? 
Log in als leerkracht of beheerder en ga vanuit de lerarenkamer naar de button Groepen of Klassen. 
Selecteer de door u gewenste groep en klik op Resultaten. Klik op het tabblad Scorematrix. U ziet in één 
oogopslag wie de stof al beheerst en wie nog niet. Of dat er een bepaalde oefeningen door de hele klas 
minder goed werd gemaakt. Als een oefening (nog) niet gemaakt is dan kunt u toch al profijt hebben van de 
scorematrix. U kunt hier namelijk op één plek, voor de hele klas/groep tegelijk zien: welke oefeningen op dit 
moment in het persoonlijk oefenprogramma van een leerling staan (p). Deze oefeningen zijn door een 
diagnostische toets van Muiswerk geselecteerd. U ziet ook welke oefeningen als taak, door u persoonlijk 
bijvoorbeeld, zijn aangewezen voor de leerlingen (u ziet dan een t). Tot slot ziet u ook welke oefeningen niet 
gemaakt hoeven te worden omdat een eerder gemaakte toets al aantoonde dat de stof werd beheerst (u 
ziet dan een ‘-‘ in het vakje van de oefening). 

 
Instellingen veranderen 
Klik bovenin op ‘Instelling’ om instellingen te wijzigen of de scorematrix van een andere module op te 
roepen.  

 
Er zijn verschillende te wijzigen instellingen:  

 Terugkijkperiode: geef aan van welke periode u de scores wilt zien. 

 Module: kies de module waarvan u de matrix wilt oproepen. 

 Alleen toets-scores: deze optie staat standaard op nee. Als u hem op ja zet, dan ziet u alleen de 
toetsscores. 

 Meetdatum: kies uw meetmoment. De scores worden getoond tot en met de meetdatum.  
 

Hulp nodig? 
Bel ons op 0297 523159 of stuur een e-mail naar support@muiswerk.nl. Wij helpen u graag! 
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