
Handleiding bij dit document 

 
Op deze pagina vind je een stapsgewijze handleiding bij het formuliertje om je resultaten per vak bij te 

houden.  

 

1. Begin op tijd met dit document bij te houden! Ben je er net voor de examen pas op gekomen? 

Geen paniek! Zoek al je toetsen bij elkaar en zorg ervoor dat ze in de juiste chronologische 

volgorde* liggen. 

 

2. Sommige toetsen staan op 10, sommigen op 15, anderen op 20,… Voor deze grafiek is het 

belangrijk dat je al de resultaten op dezelfde noemer zet! In dit document wordt gewerkt met de 

noemer 20. Zet daarom al je resultaten om naar 20. Dit doe je best met de regel van 3.** 

 

3. Noteer onderaan, onder de grafiek, de punten per toets. Voor je eerste toets noteer je de 

punten naast ‘Toets 1:’, voor de tweede toets naast ‘Toets 2’, voor de tiende toets ‘Toets 10’.  

 

4. Nu je je resultaten hebt genoteerd, kan je ze probleemloos overzetten. De X-as (de horizontale 

as: ___) staat voor het aantal behaalde punten: van 0 tot en met 20. De Y-as (de verticale as: |) 

staat voor het nummer van de toets.  

Je gaat je resultaat opzoeken op de X-as en houd je pen hier even bij vast zodat je dit cijfer niet 

kwijtgeraakt en zo dadelijk terug opnieuw moet zoeken. Nu zoek je in de Y-as het nummer van 

de toets op. Deze twee punten ga je nu verlengen in je hoofd (of als dat niet zo goed gaat, maak 

je twee potloodlijntjes vanuit dat punt tot in de grafiek zelf) en bij de kruising zet je dan een 

bolletje.  

 

5. Als je enkele bolletjes hebt gezet, kan je deze gaan verbinden door een lijn. Je doet dit met een 

lat!  

 

6. De lijn die je nu verkrijgt, toont je je evolutie van je resultaten voor dit vak: 

a. Gaat deze / dan heb je sterk gewerkt en dan merk je dat je punten zijn gestegen. 

b. Gaat deze \ dan zijn je punten aan het dalen.  

c. Liggen je resultaten meestal links van de rode lijn, dan betekent het dat je vaak gebuisd 

ben. 

d. Liggen je resultaten meestal rechts van de rode lijn, dan betekent het dat je vaak 

geslaagd ben.  

 

7. Zo, nu ben je klaar met het opstellen van je persoonlijke puntengrafiek. Wil je dit voor meerdere 

vakken proberen? Print dan enkel de 2
de

 pagina uit, anders ga je deze pagina nutteloos afdrukken 

en dat is niet zo goed voor het milieu! 

 

* De juiste volgorde in de tijd: wat eerst gebeurde, komt eerst en wat laatst gebeurde, komt laatst in de volgorde.  

** Bijvoorbeeld: 

 



 

Vak: ……………………………………………………………….. 

 

Periode: ……/……/………… tot …../……/………… 

 

 
    0       1       2        3        4        5        6       7        8         9       10      11    12      13      14     15      16     17       18    19      20 

Resultaten:  

Toets 1:   Toets 2:    Toets 3:   Toets 4: 

 

Toets 5:   Toets 6:   Toets 7:   Toets 8:    

 

Toets 9:   Toets 10:  Toets 11:  Toets 12: 


