Checklijst testafname Goethe-Test PRO
Datum testafname: ___________________
School: ________________________________

Voor de testdag
 Alle deelnemers zijn geregistreerd op www.goethe.de - MeinGoethe.de. Ze hebben een profiel
aangemaakt met hun persoonlijke e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord (naam +
geboortedag bij „persoonlijke gegevens“ invullen).
 De deelnemers hebben de demo-test gemaakt of de PowerPoint-presentatie „Einführung in den
Goethe-Test PRO“ en het tutorial-video „Einführung“ bekeken.

Voorbereiding van de examenruimte
 Cache-opslag (web historie, cookies) van alle computers legen, zodat de luisterbestanden zonder
problemen kunnen worden gedownload.
 Browser: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari (nieuwste versie)
 Computers/Laptops opstarten en de website www.goethe.de oproepen, boven rechts op
MeinGoethe.de klikken voor het aanmelden.
 Hoofdtelefoon/toon/geluid testen

Nodige documenten in de toetsruimte
 Kandidatenlijst
 ID met foto voor de identiteitscontrole
 Registratiecodes, elke deelnemer schrijft zijn naam naast de code
 Protocol van de testafname
 Aanwijzingen voor de afname van de Goethe-Test PRO
 Examenreglement Goethe-Test PRO
 geen woordenboeken, notities, geen toegang tot andere websites

De deelnemers zijn in de examenruimte
 Er is altijd een surveillant in de examenruimte aanwezig.
 Verificatie van de identiteit en afgifte van de mobieltjes
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 De surveillant deelt de registratiecodes uit.
 De deelnemers melden zich aan op www.goethe.de - MeinGoethe.de en voeren de
registratiecode in. Ze controleren hun gegevens en geboorteplaats en ze wachten bij „Test starten“
tot alle deelnemers bereid zijn.
 De test begint.
 De surveillant controleert nogmaals de identiteit van de kandidaten en of zij hebben ingelogd in
hun eigen MeinGoethe-account (naam op het scherm links beneden).
 De surveillant houdt altijd toezicht op alle schermen en helpt bij technische problemen, maar niet
bij inhoudelijke vragen.

Einde van het examen
 De deelnemers maken de toets in de examenruimte af en loggen (boven rechts) uit.
 De deelnemers mogen de ruimte verlaten.
 De surveillant zamelt alle registratiecodes in. Niet gebruikte registratiecodes worden veilig
bewaard voor de volgende testafname.
 De surveillant vult het protocol van de testafname in. Alle gebeurtenissen worden genoteerd
inclusief de registratiecodes van de deelnemer.
Wat doen als er problemen zijn?
 Problemen bij het aanmelden op MeinGoethe.de
-

Meerdere keren proberen om in te loggen, let op hoofdletters

 Foutmelding bij invoeren registreringscode op MeinGoethe-Account
-

code meerdere keren invoeren

-

op tikfouten letten en op o (letter) en 0 (cijfer)

 Internetverbinding valt weg, de webpagina loopt vast
-

website opnieuw laden (F5)

-

Browser sluiten en opnieuw openen

- opnieuw inloggen op www.goethe.de in MeinGoethe.de (boven rechts in groen), de toets
oproepen en doorgaan
- bij wissel naar een andere computer gaat de toets met dezelfde opdracht verder waar hij
gestopt is.
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