LEERLINGLIJST EXPORTEREN UIT
ESIS EN IN HET EXCELDOCUMENT
VAN MQ SCAN ZETTEN
1

Log in bij ESIS

Klik bovenaan de pagina op [mijn menu]
Klik hier bij ‘overzichten en exporteren’ op [overzichten]

2

Klik onder ‘leerlingen’ op [leerlingenlijst (instelbaar/invullijst)]

3

Selecteer alle leerlingen door het hokje links van [naam ] aan te vinken of selecteer de
gewenste klassen door deze rechtsboven bij [groep] te selecteren.

4

Klik op [volgende] rechtsonder zodat je naar ‘uitvoeropties’ gaat.

Selecteer alleen [geslacht], [geboortedatum], [huidige groep] en [huidige onderwijssoort].
Selecteer in het dropdown menu ‘paginascheiding’ [geen].
Klik op [volgende] om naar ‘resultaat’ te gaan.

5

Selecteer aan de rechterkant in het dropdown menu [XLS] i.p.v. [PDF].

Klik op het symbool links van het dropdown menu om het bestand op te slaan

6

‘exporteer en toon overzicht’.

De onderstaande kolommen komen in het exceldocument uit ESIS te staan:
[Naam]

[groep]

[geslacht]

[geb. datum]

[huidige groep]

Deze kunnen 1 op 1 worden gekopieerd en geplakt in de
kolommen van het MQ excelbestand. Deze is bijgevoegd in de
mail over het uploaden van de leerlinglijst of te downloaden als
je bent ingelogd op www.mqscan.nl

[huidige onderwijssoort]

BRIN: zelf invullen
Huidige groep = huidige groep
Huidige onderwijssoort = leerjaar

Klik bovenaan de pagina op ‘toevoegen’

*naam = voornaam

Klik op [in dit bestand].

*naam = tussenvoegsels

Alleen het BRIN nummer moet nu nog worden ingevuld. Vul
het BRIN nummer 1x in, zet de muis op de rand van het vakje
(zodat het kruisje zwart wordt) en sleep naar beneden tot aan
de laatste leerling zodat overal een BRIN nummer staat.

*naam = achternaam
Geb. datum = geboortedatum
Geslacht = geslacht

*Het kan zijn dat de kolom naam zowel voornaam,
tussenvoegsels en achternaam bevat. Om dit om te zetten
naar de 3 kolommen van het MQ systeem moet u de kolom
splitsen. Kijk hier hoe dat werkt.

