Beste collega’s,

In het voorgaande bulletin hebben jullie kort een blik over de
ontwikkeling van het IT-landschap van de SVOL voor de komende
jaren gekregen.
Daarbij is ook uitgelegd waar de inzet van de verschillende applicaties
op gericht is. Oftewel, op welke behoefte of vraag geeft de applicatie een antwoord en oplossing.

De start met Itslearning
Met Itslearning ondersteunen wij het leren. We zorgen voor eigen regie en keuzevrijheid voor de leerling, maar
bieden tegelijk ook kwaliteitsborging en verantwoording, gezien vanuit de docent.
We gaan/kunnen het gebruiken voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toegang tot het aanbieden van leermateriaal
Volgen en begeleiden van het leerproces
Krijgen van inzicht en sturen van het eigen leerproces
Maken van een (persoonlijk) leerplan
Inleveren en beoordelen van opdrachten
Creëren en beheren van leermateriaal
Samenstellen van een portfolio
Geven van (peer)feedback
Mogelijkheden van werken met Learning analytics

De start van het werken met Itslearning is voor de docenten met de leerlingen gepland aan het begin van de
tweede onderwijsperiode. Dat wil dus zeggen per maandag 2 november 2020.
De mate waarin er dan gewerkt gaat worden met Itslearning kan variëren, dit is een keuze van de verschillende
afdelingen en teams en wordt ook binnen de teams en afdelingen afgestemd.
De onderwijskundige inrichting van Itslearning
De eerste drie weken van september wordt gewerkt aan de vertaling van de onderwijsvisie van Porteum naar
de inrichting van Itslearning. Het projectteam voert daarvoor gesprekken met de MT-leden in kerngroepen
vmbo en havo/vwo
Dit schooljaar zal ook in het teken staan van ervaringen opdoen met Itslearning, zodat we tegen het einde van
het schooljaar per afdeling een redelijk beeld hebben van wat de optimale inrichting van Itslearning voor onze
leerlingen is. Dit kan per afdeling op onderdelen verschillen.
Een conceptinrichting zal voor de Key-users naar verwachting in week 39 gepresenteerd worden, zodat er
tijdens de Porteum-afdelingsmiddag tijd is om hierover van gedachten te wisselen.
Om tijdig aanpassingen te kunnen doen in de inrichting van Itslearning zullen we iedere vijfde week van de
onderwijsperiodes starten met een evaluatie van Itslearning en iedere zevende week bepalen wat de mogelijke
aanpassingen voor de volgende onderwijsperiode zijn. Dit natuurlijk zonder alles overhoop te gooien en wel
tijdig om dubbel werk te voorkomen.

Hoe werken de leerlingen, welk device en toegang tot het digitale lesmateriaal
Hoewel je Itslearning kunt gebruiken zonder device, leerlingen werken er dan vooral thuis mee, bewijst het
meer zijn waarde als leerlingen een device hebben. Voor dit jaar kan dit dus verschillend zijn, vanaf volgend
schooljaar zorgen we ervoor dat onze leerlingen beschikken over een geschikt device.
Koppeling van digitaal lesmateriaal dat geleverd wordt door uitgevers aan de leerlingen en vakken is elk jaar
een uitdaging. Dit schooljaar moet de ontsluiting van dit digitale materiaal zeer waarschijnlijk nog via Magister
plaatsvinden.
Eigen digitaal materiaal en bronnen kunnen worden ontsloten via Itslearning.

De zelfstandige online-training en ondersteuning
In de vakantie is ruim een derde van de docenten al gestart met Itslearning Essentials, het online
trainingsprogramma waarmee je wegwijs wordt in Itslearning.
Om te profiteren van elkaars kennis en ervaringen wordt er naast de online-training, die je zelfstandig kunt
volgen, tijd vrijgemaakt (mogelijk op de Porteum-middagen) om daar als onderwijsteam aan te kunnen werken.
Deze samenwerking biedt ook de mogelijkheid voor het gesprek over de onderwijskundige inrichting en de do’s
en de don’ts bij het gebruik van Itslearning, binnen en buiten je lessen. De key-users zullen als voortrekkers
extra getraind worden.
Key-users gezocht
Als Key-user, ben je op de hoogte van de nieuwste snufjes, praat je op basis van je ervaringen mee over de
meest zinvolle inrichting en gebruik van Itslearning en help je collega’s bij het op een goede manier werken met
Itslearning. Je krijgt hiervoor natuurlijk een extra training en begeleiding.
Een aantal collega’s heeft zich al opgegeven als key-user voor Itslearning, maar we zoeken nog een aantal
enthousiaste collega’s om deze rol te vervullen.
Geef je snel op want de training start in week 39 en vol is vol. Opgeven kan via: g.straatsma@svol.nl
De laatste weetjes
Daarnaast wordt er op het vlak van de functionele ondersteuning ook hard gewerkt. John van der Voort (ICT
SGL) en Anita Smit (leerlingenadministratie ISG Arcus) volgen deze weken de training voor functioneel
beheerder. John zal daarbij de eerste vraagbaak zijn voor technische zaken. Samen zullen zij in de toekomst de
onderwijskundige behoefte vertalen naar de inrichting van Itslearning.
Er zal een koppeling gerealiseerd worden tussen Magister en Itslearning die ervoor kan zorgen dat leerling,
klassen, groepen, vakken en lesroosters in realtime zichtbaar zijn in Itslearning. De planning is dat de koppeling
uiterlijk voor de herfstvakantie klaar is, zodat vanaf je dat moment kunt werken aan de vulling van Itslearning
voor je eigen vakgebied en/of afdeling.
Mocht je vragen hebben, stel ze aan ons als leden van het projectteam Itslearning.
Het projectteam bestaat uit de volgende personen:
• Paula Ford, vanuit het hv-team,
• Tom Koekoek, vanuit het vmbo-team
• Rhody Matthijs, communicatie,
• Aernout de Haan, ICT-manager,
• Mark Schiedon, projectleider vanuit Itslearning.
• Gerhard Straatsma, projectleider.

