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Juiste antwoorden, punten en strafpunten
Bij ieder item moet het juiste antwoord worden aangegeven en er moet worden opgegeven hoeveel
punten eraan worden toegekend. Op basis van deze gegevens kan de vraag automatisch worden
nagekeken.
Goede antwoord bij een meerkeuzevraag
•
•

Klik het optierondje aan voor ‘kwibes’ (of het antwoord dat u heeft ingevuld). Dit is het juiste
antwoord.
Achter het groen geworden rechthoekige vakje B verschijnt het getal 1.
Dit is het aantal punten dat hiervoor gehaald kan worden.

Voor Meerkeuzevragen wordt standaard 1 punt gerekend.
U kunt dit wijzigen door een ander getal in het groene vakje te typen.

Figuur: Het juiste antwoord is aangekruist en punten zijn toegekend.
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Strafpunten bij een Meermeerkeuzevraag
Bij een Meermeerkeuzevraag vult Quayn ook standaard 1 punt in. Daarbij is het ook mogelijk om
strafpunten te geven. Dit geldt voor alle vragen met meerdere antwoorden, zoals de combobox- en
de matchingvragen.
Strafpunten zorgen ervoor dat de cursist nog een aantal punten krijgt als hij of zij de vraag deel goed
heeft beantwoord.

Figuur: Meermeerkeuzevraag.
•
•
•

Vink de juiste antwoorden aan bij een Meermeerkeuzevraag.
Vul bij Punten in: 3.
Vul bij Strafpunten in: 1. Nu krijgt de cursist bij elk fout antwoord 1 strafpunt.
Voorbeeld:
De cursist heeft twee van de drie antwoorden goed.
- Er zijn geen strafpunten toegevoegd: De leerling heeft de vraag niet goed, dus 0 punten.
- Er is een strafpunt toegevoegd: De leerling krijgt de standaard 3 – 1 strafpunt is 2 punten.
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Goede antwoord bij open vragen
Bij Openvragen gaat het nog weer iets anders. Een Open|Open of een Open|Essay zijn vragen die
achteraf door de docent nagekeken dienen te worden. Wel kan er een antwoordmodel ingevoerd
worden, wat het nakijken makkelijker maakt.
Een Open|Woord en een Open|Getal vragen kunnen daarin tegen wel nagekeken worden door
Quayn.
•
•

Vul een antwoord in bij een Open|Woordvraag
Vul eventueel meerdere juiste antwoorden in, gescheiden door een |.
Bijvoorbeeld: accelereren|versnellen|sneller gaan

•

Dek eventueel een of een aantal tekens af door ? in plaats van een letter en een * op de
plaats van meerdere letters te gebruiken. U moet wel opgeven in de instellingen van de
woorditems dat u gebruik wilt maken van Wildcards.
Bijvoorbeeld: a??elereren|*snel*

•
•

Gebruik eventueel Onderscheid hoof/kleine letters.
Wanneer dit niet aangevinkt wordt, mag zowel een kleine als een hoofdletter gebruikt
worden.
Gebruik eventueel woordwaarde. Woorden die voor het grootste deel overeenkomen met
een opgegeven goed antwoord, worden goed gerekend.

Figuur: Opties bij het nakijken van open|getal en open|woord vragen.
•

Verander de punten als dat nodig is.

Figuur: Punten bij een Open | Woordvraag.
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Goede antwoord bij Hotspotvragen
Bij een Hotspot vraag moet een cursist plaatsen op een afbeelding aanwijzen of woorden/plaatjes in
een afbeeldingen plaatsen. We gaan in de uitleg uit van het klikken op een afbeelding (Hotspot |
Meerkeuze)
Hier moet dus een Hotspot aangewezen worden waar de cursist op moet klikken om het juiste
antwoord te geven. Daarnaast moet de leerkracht aangeven welke Hotspot de juiste is.
•
•
•
•
•
•
•

Kies voor Maak item.
Selecteer de Itembank of maak er een.
Kies voor Hotspot|Hotspot meerkeuze.
Voeg een Grote bron toe. >> Zie handleiding Grote Bron Toevoegen.
Maak een Hotspot via Hotspot Toolbar. >> Zie handleiding Hotspotvraag Toevoegen.
Geef de Hotspot de letter B.
Kies als juiste antwoord ook voor de letter B door deze aan te vinken.

Blijf op de hoogte via onze weblogs: derodeplaneet.blog en quayn.blog!
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