
De itslearning digitale school 
Voorbereiden op een eventuele sluiting van de scholen 

Wij weten dat u als onderwijzer goed voorbereid bent op 
alle mogelijke situaties, maar het COVID-19 virus is iets dat 
wij nog nooit eerder zijn tegengekomen. 

Gelukkig hoeft het leren niet onderbroken te worden in 
het geval dat uw school wordt beïnvloed door een langere 
periode van sluiting. U kunt het enthousiasme in de klas 
behouden en de leerlingen gefocust en gemotiveerd houden 
met behulp van itslearning. Scholen die itslearning met 
succes hebben gebruikt om online lessen te geven tijdens 
deze wereldwijde uitbraak zijn onder andere LanguageOne 
in China en Singapore. 

Om u op weg te helpen, hebben wij deze eenvoudige 
handleiding samengesteld voor het opzetten van uw digitale 
school. 



Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met het 
itslearning ondersteuningsteam: 

support.global@itslearning.com

Wat u als beheerder moet doen:

1. Laat alle leerkrachten en leerlingen de 
itslearning app downloaden. Dit zal het 
makkelijker maken voor studenten om 
informatie te krijgen en direct met de 
school te communiceren. U kunt de app 
vinden in de App Store en Google Play. 

2. Betrek medewerkers en zorg voor een 
duidelijke procedure voor e-learning op 
uw school. Zorg daarnaast voor toegang 
of tegemoetkomingen voor studenten 
die thuis geen mobiele apparaten of 
internettoegang hebben. Maak een 
digitale personeelsruimte aan met open 
cummunicatiekanalen. Hiervoor kunt u de 
functie Cursus en Hulpmiddelen gebruiken 
maar ook de kalender.

3. Zorg ervoor dat 360°-rapporten 
geactiveerd zijn. Dit zal de leerkrachten 
namelijk helpen om het leren van 
studenten bij te houden wanneer zij 
beperkt zijn tot hun huis.

3 eerste stappen
With itlsearning, you have everything you need at your fingertips. All learning activities 
can be conducted virtually using our platform. No extra software or preparation is 
needed. 
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Weg zijn van school is moeilijk voor studenten, maar online communicatie 
tools hebben het makkelijker gemaakt om in contact te blijven. Itslearning 
is toegewijd aan de bescherming van uw gegevens en is GDPR-conform, 
hierdoor kunnen studenten elkaar veilig berichten sturen via itslearning.

5 eenvoudige vervolgstappen  
voor uw digitale school: 

1. Gebruik massaberichten om het personeel, de leerlingen en de ouders direct op 
de hoogte te brengen van een eventuele sluiting van de school. U kunt zeer grote 
groepen bereiken met de itslearning massaberichten functie. 

2. Gebruik de planner als de centrale hub voor het onderhouden van reguliere lessen. 
Met de Planner kunt u gedetailleerde plannen maken voor een bepaalde periode. U 
kunt doelstellingen verbinden, maar ook activiteiten zoals; opdrachten, discussies en 
tests en bronnen zoals; mappen, bestanden, links en notities. Sluit data aan op uw 
plannen, zodat dit automatisch gestart wordt met behulp van het instellen van een 
startdatum. U kunt ook de plannen kopiëren naar andere cursussen en u kunt het 
delen met andere docenten. Studenten zien dit vervolgens op de homepage van het 
vak wanneer ze inloggen op itslearning. Zo krijgen studenten een makkelijk te volgen 
en goed gestructureerde les. 

3. U kunt de audio en video direct op de pagina opnemen om instructies, feedback 
en ondersteuning te geven. U kunt de studenten ook aanmoedigen om in teams te 
werken door het toewijzen van groepswerk via de functie Opdrachten. Activeer het 
hulpmiddel voor plagiaat om dit zo te voorkomen. Daarnaast stimuleert thuiswerken 
de studenten ook om hun tijd goed in te delen. 

4. Leerlingen, zelfs jonge leerlingen, zijn net zo bezorgd als volwassenen en praten over 
het virus op de speelplaats. Onze Bibliotheek staat vol met nuttige informatie over 
het coronavirus. Gebruik dit als leermiddel om angsten weg te nemen of creëer uw 
eigen middelen. U kunt dit vervolgens met de itslearning gemeenschap delen via de 
Bibliotheek functie. 

5. Controleer de voortgang en de betrokkenheid van de studenten door middel van 
360°-rapporten. Deze diepgaande, realtime, visuele infographics laten zien hoe goed 
elke student in staat is om mee te doen en hoe zij vooruit gaan. Hierdoor kan de 
leerkracht de cursussen verfijnen en beter plannen. 



Over itslearning  
Wij maken een leerplatform dat ontworpen is voor 
leerkrachten. Sinds 1999, hebben wij technologie 
gebouwd die het onderwijs naar een hoger niveau 
brengt en studenten helpt om hun potentieel te 
bereiken. Gevestigd in Bergen, Noorwegen en 
Boston, MA, zijn wij er voor miljoenen mensen over 
de hele wereld.

Voor meer informatie over itslearning kunt u terecht 
op itslearning.com 

Checklist

Download de itslearning app (Google Play - App Store) 1

Ontwikkel een e-learning plan als uw school dicht moet2

Voorzie ouders en studenten van instructies3

Creëer een centrale hub voor alle lesplannen en materialen4

Zorg voor open communicatiekanalen5

Voltooi een ‘dry run’ van uw proces met de stakeholders6
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