
Stappenplan werken met DigiMaal 

1. ACCOUNT MAKEN VOOR OUDERS 
1. Ga naar www.digimaal.nl 
2. Klik op Inloggen of aanmelden 
3. Klik onder in het scherm op Nog geen account? Klik hier 
4. Vul de gegevens in 
5. Klik op opslaan 

2. ACCOUNT MAKEN VOOR JOUW KIND(EREN) 
1. Log in bij DigiMaal 
2. Klik rechtsboven op Nieuwe kind-gegevens maken 
3. Vul de naam en geboortedatum van je kind in 
4. Klik op opslaan 

 
DigiMaal is een kennisbank voor rekenleerlijnen; deze rekenleerlijnen worden in de toetsten 
gevolgd. Daar heb je als ouder/verzorger geen invloed op. Wat getoetst wordt is afhankelijk 
van het resultaat van jouw kind op vorige toetsen. 
Gedeeltelijk stuurt DigiMaal dus wat er gebeurt. En jouw kind kan zelfstandig toetsen of 
oefenen. Maar wát het gaat doen, wordt door jou als ouder/verzorger gecontroleerd.  Jij 
start de toets- of de oefensessie. En jij bepaalt tot welk niveau de toets moet gaan en welke 
sommen het kind moet oefenen. 

3. JE KIND LATEN TOETSEN 
1. Login bij DigiMaal 
2. Klik op Start toets bij het kind dat mag gaan toetsen 

 
Er zijn een aantal redenen waarom deze knop Start toetsen niet zichtbaar kan zijn: 
a. Er is geen geldige licentie en het kind heeft al de probeertoets gedaan. 

Oplossing: 
• koop een (nieuwe) licentie; 

b. Het kind heeft vandaag al getoetst en heeft fouten gemaakt. Deze sommen 
moeten eerst geoefend worden. 
Oplossing:  
• laat het kind oefenen   
• klik op reset Toetsmodule 

c. Er zijn geen sommen meer voor de groep die gekozen is als toetsen t/m. Het kind 
beheerst alle sommen voor deze groep. 
Oplossing: 
• kies een volgende groep voor toetsen t/m 

4. JE KIND LATEN OEFENEN 
1. Login bij DigiMaal 
2. Klik op Start oefenen bij het kind dat mag gaan oefenen 

 



Er zijn een aantal redenen waarom deze knop Start oefenen niet zichtbaar zou kunnen 
zijn: 

a. Het kind heeft nog niet getoetst en DigiMaal heeft daarom nog geen sommen klaar 
gezet. 
Oplossing 
•  laat het kind toetsen 
•  selecteer zelf sommen om te oefenen (via menu Oefeningen) 

b. Het kind heeft al geoefend maar maakt nog zoveel fouten dat eerst uitleg nodig is. 
Oplossing: 
• geef uitleg en laat de volgende dag opnieuw oefenen of klik op reset 

oefenmodule 
• selecteer zelf sommen om te oefenen (via menu Oefeningen) 
• klik op reset oefenmodule 

c. Het kind heeft alle oefensommen goed gemaakt. Het kind zou nu eerst weer 
moeten toetsen. 
Oplossing: 
• laat het kind toetsen 
• selecteer zelf sommen om te oefenen (via menu Oefeningen) 
 

5. KIJKEN HOE JE KIND HET GEDAAN HEEFT 
 

Er zijn twee manieren om te kijken hoe je kind het gedaan heeft: 
1. Menu-item Resultaten 
2. Menu-item Leerlijnen 

 
Via Resultaten kun je een overzicht opvragen van de doelen per groep en de resultaten van 
jouw kind ten aanzien van die doelen. Je kunt zelfs heel gedetailleerd zien welke sommen 
jouw kind tijdens de toetsen gemaakt heeft en welke antwoorden jouw kind gegeven heeft. 
 
• Klik op Resultaten 
• Selecteer het kind van wie je de resultaten wilt zien 
• Klik op de knop met de groepsnaam om de informatie bij die groep te openen 
• Klik op Details om te bekijken welke doelen jouw kind al beheerst, welke doelen geoefend 

moeten worden en welke doelen nog getoetst moeten worden. 
• Klik op een omschrijving van een doel om te zien welke sommen jouw kind gemaakt heeft 

en welke antwoorden jouw kind heeft gegeven. 
 
Via Leerlijnen kun je zien waar je kind staat in de doorlopende leerlijnen. Hier kun je onze 
adviezen per niveau lezen. 
 
• Klik op Leerlijnen 
• Selecteer het kind van wie je de leerlijn-positie wilt zien (het duurt even voordat alle 

gegevens verzameld zijn) 
• Ieder bolletje staat voor een leerdoel. Klik op een bolletje om de niveaus binnen het 

leerdoel te bekijken en te zien welk niveau jouw kind al beheerst. Bij ieder niveau wordt 
een advies gegeven. 


