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Nieuwe startpagina (leerlingperspectief)

• Verbeteringen aan de startpagina, meer bedieningsmogelijkheden en een betere lay-out



Nieuwe startpagina (docentperspectief)



Personaliseer
je vak
Geef je vak een zelfgekozen
naam en selecteer de docent 
die op de vakpagina
weergegeven moet worden



Nieuwe startpagina

• Tijdlijn met updates van alle
vakken waarmee de leerling
verbonden is.

• Helder overzicht van lessen, 
recente wijzigingen en taken. 
Alleen informatie die er nu toe 
doet voor de leerling.

• De takenlijst organiseert de 
taken op datum. 

• De leerling kan de takenlijst
open- en dichtklappen.

• De docent ‘pusht’ de taken 
naar de leerling.



GOOGLE APPS

OFFICE 365API
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CONNECTIONSIS
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LOGIN

Benut de 
voordelen
van het 
werken in de 
Cloud

Importeer Google en Office 
documenten als bron in een 
vak of gebruik de 
mogelijkheden van de Cloud 
om opdrachten te beoordelen



+



• Maak een kopie van het 
document voor elke leerling om 
een persoonlijk antwoord te
formuleren

• Snelle toegang met de ‘all-in-one 
grader’ voor de docent

• Workflow vindt in zijn geheel
plaats binnen itslearning

MS Office Opdracht Templates



Toegankelijkheid Bestandkiezer verbeterd



Document als link of kopie



• Gemakkelijk bestanden
toevoegen aan itslearning 
vanuit Microsoft Teams of 
SharePoint

• Maak gebruik van de kracht
van samenwerken in Office 
365

• Toevoegen aan een vak als
bron of direct in de planner

• Voorwaarde: Office 365 van 
de school moet gekoppeld zijn
aan itslearning

MS SharePoint & MS Teams Integratie



+



Snel toevoegen van Google documenten



Koppelen G Suite accounts

• Maak het werken in 
documenten voor docenten
en studenten makkelijker
door hun G Suite-account 
automatisch te verbinden

• Bestaande SIS-integraties
kunnen worden uitgebreid
met een cloudaccount

https://www.youtube.com/watch?v=ALRlTD02agg&feature=youtu.be


Berichten verzenden naar (grote) groepen

• Snelle verspreiding van informatie in de 
hele organisatie

• Geautoriseerde gebruikers kunnen
informatie naar groepen gebruikers
(hiërarchieën) of de hele organisatie
verzenden

• Gebruikt het bestaande berichtenkanaal –
dus leesbaar op ieder device



360o rapporten voor mentoren en begeleiders

• Mentoren hebben toegang tot 
de 360o rapporten van de 
vakken van alle aan hen 
toegewezen studenten

• Mogelijkheid om ‘per student’ 
of ‘per vak’ te kijken

• Geeft mentoren meer inzicht
in de voortgang per vak of 
over alle vakken

• Biedt goede input voor de 
ondersteuning van student 
door de mentor



360o rapporten voor leerlingen/studenten

• Realtime samenvatting van 
voortgang, activiteit en resultaten

• Aan en uit te schakelen voor ieder
vak en dus flexibel

• De docent bepaalt of 360o rapporten
geheel of gedeeltelijk zichtbaar zijn: 
dit is gemakkelijk via vakinstellingen
te regelen

• Standaardinstellingen voor de 
school/instellingen zijn mogelijk



ECK-iD, Entree en Directe Toegang

• Het ECK-iD is een unieke, bestendige 
digitale identiteit voor het gebruik 
van digitaal lesmateriaal. 

• Het ECK-iD verbindt gebruikers en 
licenties van digitaal lesmateriaal met 
elkaar op basis van zo min mogelijk 
persoonsgegevens. Dat is goed voor 
de privacy.

• itslearning is klaar voor het ECK-iD.



Roosterkoppelingen Zermelo en Xedule

• De roosterkoppelingen zijn helemaal opnieuw opgebouwd met als 
resultaat dat ze nog sneller en zeer accuraat zijn.

• Ze zijn helemaal klaar voor de nieuwe flexibele 
maatwerkmogelijkheden van de roosterprogramma’s.

• Elke 5 minuten synchronisatie, dus roosterwijzigingen zijn direct 
zichtbaar.

• Ook in de app!

• De leerling kan zelf huiswerk noteren ín de agenda.

• Docenten en ouders kunnen het rooster van de leerling zien.
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En dit is nog niet
alles …



Zelfbeoordeling in 
opdrachten

• Leerlingen kunnen reflecteren
op hun eigen werk

• Deze reflectie-uitbreiding is 
zowel op individueel als op 
groepsniveau te gebruiken

• De inzet van rubrics stimuleert
een handige en eenduidige
reflectie.



Uitgebreide mogelijkheden om te koppelen

• Snel en gemakkelijk
koppelen tussen bronnen.

• Koppelmogelijkheden
uitgebreid naar Pagina’s, 
Opdrachten en Toetsen.



COMMUNICATION 
& COLLABORATION

CURRICULUM

PROFESSIONAL 
LEARNING

LEARNING

PERSONALIZATION

Vragen?



Bezoek ook onze trainingen op locatie:

Personaliseren met itslearning

• 16 september 2019 – Eindhoven

• 17 september 2019 – Dordrecht

Integratiemogelijkheden met itslearning

• 12 november 2019 – Groningen

• 13 november 2019 – Utrecht

Schrijf je in via www.itslearning.nl > Evenementen

http://www.itslearning.nl/


De itslearning Onderwijsdag

29 oktober 2019 | Wolfheze

Schrijf je in via www.itslearning.nl > Evenementen

http://www.itslearning.nl/


BEDANKT VOOR HET KIJKEN!


