
FEBRUARI
U heeft te horen gekregen wie uw contact-
persoon voor ROUTE 8 zal zijn en u heeft 
de informatiebrieven voor ouders en
leerlingen ontvangen.

MAART
U ontvangt het informatiepakket bestaande 
uit: de inloggegevens, eventuele oordopjes, 
een deurhanger en een instructieboekje. 
Controleer alstublieft alle gegevens. Neem 
contact op met uw contactpersoon wanneer 
iets niet klopt of als er een wijziging heeft 
plaatsgevonden.

VOOR 1 APRIL
U heeft de Ben-ik-geschikt test gedaan.

15 APRIL - 15 MEI
Jullie zijn er klaar voor, veel succes!
Heeft u gedurende de testafname 
vragen, neem dan contact op met uw 
contactpersoon van ROUTE 8. 

VOOR 1 JULI
U heeft de rapportages gedownload en
opgeslagen op een veilige plek. Let op: na 
1 juli heeft u geen beschikking meer over 
de rapportages in het testbegeleider-
account!

VOOR 15 FEBRUARI
U heeft de leerlinggegevens bij ons 
aangeleverd via de Machine2Machine 
koppeling in uw LAS. Mocht uw LAS deze 
koppeling niet hebben, kunt u het op een 
alternatieve manier aanleveren.

VOOR 15 MAART
U heeft de product- en dienstenovereen-
komst ondertekend en retour gezonden. 
Retour zenden kan digitaal of via de post. 

VOOR DE 
TESTAFNAME
Op de dagen dat u zich heeft ingetekend, 
zal uw contactpersoon van ROUTE 8 de 
toets voor u klaar zetten. Mocht u op een 
extra dag willen testen, kunt u zelf de toets 
op de juiste datum open zetten. In het 
instructieboekje staat hoe dit gedaan kan 
worden. Op 19, 20 en 21 april kan alleen 
uw contactpersoon van ROUTE 8 de toets 
open zetten.

NA DE 
TESTAFNAME
Zodra alle leerlingen klaar zijn met de
testafname, kunt u dit via uw testbegeleider-
account doorgeven. Halverwege mei ont-
vangt u van ons een bericht op het moment 
dat de rapportages klaar staan. Deze kunt u 
downloaden in het testbegeleideraccount.
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