Ouders van Avila-leerlingen van klas 1 t/m 3
Vanaf nu kunt u op de mobiel of PC de RTTI voortgang van uw zoon/dochter volgen.
Op de Avila site (onder ‘Onderwijs’ en dan ‘RTTI uitleg’) vindt u een uitleg over hoe wij in de
onderbouw en klas 3 gebruik maken van de RTTI toetsingsmethode.
• Uw zoon of dochter moet eerst inloggen op RTTI-online via SOMtoday, niet via de app
maar via Google Chrome en kies op de Avila site voor inloggen en dan SOMtoday (ouders
en leerlingen). Dan gaat hij zij naar Leermiddelen en kiest voor het vak Nederlands. Rechts
op het scherm staat dan rtti. Daar moeten ze op klikken. Als daarna rtti-online wordt
geopend dan gaan ze naar de tab: Ouders/verzorgers.
• Uw zoon/dochter vinkt dan in RTTI-online aan dat u de gegevens kunt inzien en zal uw
privé-mailadres moeten invullen.
Tip: doe dit even samen (voor als uw zoon/dochter uw mailadres niet kent).

•

Als dit is gedaan dan ontvangt u een mail met een link naar RTTI-online.

•

Als u op de link heeft geklikt (Let op: dit kan even duren) moet via onderstaande opmerking
aangeven dat u vertrouwelijk met de gegevens omgaat.

•

Vervolgens voert u de eerste letter van de voor- en
achternaam van uw zoon/dochter in.

•

Na het klikken op OK komt u in het RTTI-online
inlogscherm. Vul uw (privé) mailadres in en klik op
‘Klik hier’ om een wachtwoord aan te maken.

•

U ontvangt opnieuw een mail met een link

•

Klik op deze link en u wordt gevraagd een nieuw
wachtwoord aan te maken.

Dat was de laatste stap
U kunt nu via www.rttionline inloggen (bij voorkeur met Google Chrome)
-

Ga naar www.rttionline.nl
U ziet daarna dit scherm:
Log in met uw mailadres en aangemaakte
wachtwoord.

De RTTI-rapportages zijn nu voor u zichtbaar (zie onderstaande voorbeeld):

Voor vragen: neem contact met Wiebe Teunis of Marcel Geerdinck.

