
Gebruik van het observatie en registratiedocument

In dit excelbestand kun je de observaties voor Semsom 1-2 registreren. 
Doordat het een digitaal excelbestand is, is het aan te passen aan de 
registratiewensen voor je eigen groep. In het excelbestand staan de 
volgende zaken op een rij:
• periodenummer
• activiteitennummer
• doel
• niveaugroep
• observatiepunt
• registratie op naam
Het document biedt de mogelijkheid om te filteren en sorteren op deze 
verschillende onderwerpen. De kleuren van de periodes en de kleuren 
van de domeindriehoekjes die in de balk op de activiteitenkaarten 
staan, komen terug in de verschillende cellen.

1. Starten
Vul de namen van de kinderen van je groep in. 

2. Observeren
Neem de tijd om tijdens het uitvoeren van activiteiten in je groep een 
observatiemoment in te lassen. Observeer de kinderen op de specifiek 
geformuleerde observatiepunten die op elke activiteitenkaart te 
vinden zijn. Registreer met een kruisje het observatiepunt dat kinderen 
hebben laten zien.

3. Sorteren
Sorteren kan op alle verschillende onderwerpen met het driehoekje dat 
naar beneden wijst. 

 

Je ziet dat een onderwerp gesorteerd is doordat naast het driehoekje 
een pijltje omhoog of naar beneden komt te staan. Je ziet dat in kolom 
B gesorteerd is op ‘Periode’.

 

In 3.1 tot en met 3.4 staan 4 voorbeelden van sorteren uitgewerkt. 

3.1  Sorteren op Periode
1.  Klik op het pijltje naast ‘Periode’ in het tabelhoofd van kolom ‘B’.  

Er ontvouwt zich een menu. 
2.  Klik op ‘Sorteren van laag naar hoog’ of ‘Sorteren van hoog naar 

laag’.

Of
1. Klik op ‘Gegevens’ in de bovenbalk van Excel.
2. Klik op ‘Sorteren’.
 

3. Er verschijnt een menu. Dit is het sorteermenu. Kies ‘Periode’, kies 
bij ‘Sorteren op’ voor ‘Celwaarden’ en bij ‘Volgorde’ voor ‘Van klein naar 
groot’. Klik op ok.

De lijst is nu geordend van periode 1 activiteit 1 tot en met periode 6 
activiteit 18.

N.B. In verschillende versies van Excel wordt het sorteren van ‘laag 
naar hoog’ verschillend benoemd. Bijvoorbeeld ‘van klein naar groot’ of 
‘oplopend’. Het resultaat is hetzelfde.

3.2  Doelen sorteren op domeinkleur
1.  Klik weer op ‘Gegevens’ en daarna op ‘Sorteren’ in de bovenbalk 

van Excel.
2. Het sorteermenu verschijnt weer.
3. Kies nu voor ‘Doel’ en bij ‘Sorteren op’ voor ‘Celkleur’. 

4.  Kies daarna bij ‘Volgorde’ voor de juiste domeinkleur. Deze 
domeinkleur komt nu bovenaan in de lijst te staan. 

 
Bovenaan de lijst staan nu de doelen van het domein van de gekozen 
kleur.

3.3  Sorteren en het rekenfeestje    
Je kunt de doelen en observatiepunten selecteren die in het reken-
feestje aan het eind van elke 2 periodes voorkomen. Dit doe je als volgt.
1.  Klik weer op ‘Gegevens’ en daarna ‘Sorteren’ in de bovenbalk van 

Excel.
2.  Kies nu in het sorteermenu voor ‘Rekenfeestje’ en bij ‘Sorteren op’ 

voor ‘Celwaarden’. Kies bij ‘Volgorde’ voor ‘A naar Z’.

Bovenaan de lijst staan nu alle doelen die ook in de rekenfeestjes 
voorkomen.

3.4  Sorteren op Observatiepunten van één kind
Je kunt observatiepunten van een kind zo sorteren dat de observatie-
punten die een kind heeft laten zien (de cellen met kruisjes), bovenaan 
komen te staan in de lijst.
1.  Klik weer op ‘Gegevens’ en daarna ‘Sorteren’ in de bovenbalk van 

Excel.
2.  Kies nu in het sorteermenu voor de naam van de leerling en bij 

‘Sorteren op’ voor ‘Celwaarden’. Kies bij ‘Volgorde’ voor ‘A naar Z’.

Voor het gekozen kind staan nu de doelen en observatiepunten 
bovenaan die een kind heeft behaald en laten zien. 

4. Filteren
Naast sorteren kun je ook filteren op de verschillende onderwerpen. 
Bij sorteren blijven alle gegevens zichtbaar in de lijst, maar zijn ze 
gesorteerd. Bij filteren worden rijen met gegevens verborgen. Alleen de 
gefilterde gegevens zijn zichtbaar.
In 4.1 staat een voorbeeld hiervan uitgewerkt. 

4.1  Filteren op domeinkleur
Je kunt gegevens zo filteren dat je alleen de gegevens ziet die bij een 
bepaald domein horen. Bijvoorbeeld het domein verbanden (rood).
1.  Klik op het driehoekje naast ‘Doel’ of ‘Observatiepunt: Het kind 

kan…’.
2.  Kies in het menu voor ‘Filteren op kleur’ en onder ‘Filteren op 

celkleur’ voor de kleur rood en klik op ‘ok’. 

3.  Alleen de rijen die over het domein verbanden gaan, zijn nu 
zichtbaar.

Je ziet in de lijst alleen de doelen of observatiepunten van het 
domein van de gekozen kleur.

5. Gecombineerd sorteren en filteren
Je kunt ook een filter instellen en vervolgens binnen dit filter sorteren. 
Een voorbeeld hiervan zie je in 5.1. In 5.2 zie je een voorbeeld van een 
dubbel filter.

5.1  Observatiepunten filteren op domein en daarna sorteren op 
Periode
1.  Filter in de kolom ‘Observatiepunt: Het kind kan…’ het subdomein 

‘Getallen getalbegrip’ door op het driehoekje te klikken en in het 
menu de celkleur (lichtblauw) te filteren.

2.  Sorteer daarna in de kolom ‘Periode’ door op het driehoekje te 
klikken in het menu op ‘Sorteren van laag naar hoog’.

Je ziet alleen het domein van de gekozen kleur. De doelen zijn 
geordend van periode 1 tot en met periode 6
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5.2  Filteren op Periode en Rekenfeestje
Om de observatiepunten te zien van periode 5 die in het rekenfeestje 
voorkomen, filter je als volgt.
1.  Filter eerst in de kolom ‘Periode’ op ‘5’. Filter daarna in de kolom 

‘Rekenfeestje’ op ‘Ja’.

2.  Zo zijn alleen de rijen zichtbaar uit periode 5 die voorkomen in het 
rekenfeestje.

Je ziet alleen de doelen van de gekozen periode die in het 
rekenfeestje voorkomen. 

6. Wissen en ongedaan maken

6.1  Een filter wissen
1. Klik in een kolom met een filter op het driehoekje, bijvoorbeeld 
voor ‘Rekenfeestje’. Je ziet dat deze kolom gefilterd is doordat er een 
trechtertje naast het driehoekje staat.
 

2.  Het menu komt weer tevoorschijn. Klik op ‘Filter uit Rekenfeestje 
wissen’.

Alle doelen zijn weer zichtbaar, ook degene die niet in het 
rekenfeestje voorkomen. 

6.2  Sorteren ongedaan maken
Om toegepaste sorteringen ongedaan te maken, kun je direct na het 
sorteren de sneltoetsen ‘Ctrl’ + ‘Z’ op het toetsenbord gebruiken. 
Als het document opgeslagen is met een sortering kan dit niet. Om 
de sortering in een opgeslagen versie van het document ongedaan 
te maken, sorteer je in kolom A op ‘Volgnr.’. Klik in het menu dat 
tevoorschijn komt als je op het driehoekje klikt op, ‘Sorteren van laag 
naar hoog’. 

De lijst is weer geordend volgens de oorspronkelijke volgorde, van 
periode 1 activiteit 1 tot en met periode 6 activiteit 18.

Tot slot nog een laatste opmerking: In het excelbestand is het niet 
mogelijk om te sorteren en filteren op 1 kind.


