Afspraken over het werken met itslearning en de planner
Het huiswerk en toetsen in itslearning
•
•
•

Het huiswerk wordt door de vakdocent in de planner van het roostervak/vakgroep gezet. Dit kan ook
gedurende de les. Dit hoeft niet vooraf gepland voor de hele periode. Ze kun je als docent beter
inspelen op de voortgang van de individuele klas.
Toetsen worden op datum in de planner gezet (als activiteit of als taak). In het ROOD om te
onderscheiden. Zoals nu ook gebruikelijk is geef je toetsen minimaal één week van tevoren op. Check
via de agenda van een individuele leerling de toetsdruk van de leerlingen.
Als de sectie werkt met het sjabloonvak dan moet dit uiterlijk woensdag voor de start van de nieuwe
onderwijsperiode ingevuld zijn. Dit houdt in dat de verschillende regels gevuld moeten zijn met les- en
planningsinhoud. Voor het stempelen/kopiëren en de achtergrond ervan is ook een bijlage toegevoegd.

De agenda in itslearning.
•

•
•

In de agenda van itslearning zie je de afspraken staan die op datum staan in de planner. Zodra de
dynamische koppeling tussen Zermelo en Magister operationeel is zal de agenda ook het actuele
rooster weergeven.
De dynamische koppeling zal naar verwachting medio december 2020 ingeregeld zijn. Zolang de
dynamische koppeling niet gerealiseerd is zie je hier alleen het basisrooster zonder de dagelijkse
roosterwijzigingen.
Voor het actuele lesrooster is de leerling dus aangewezen op het rooster zoals dit in Vanvolta en
Magister staat.
Het huiswerk noteer je niet in de agenda maar in de planner. Dus niet meer in Magister. Zoals al eerder
gezegd kun je dit per week of ook per les doen, net wat je normaal gewend bent om te doen.

De planner van itslearning
Er is gekozen voor drie soorten basis inrichting van de planner, zie de screenshots.
Het is niet gewenst de inrichting van de planner te veranderen, geen kolommen toevoegen of verwijderen. Wel
is het mogelijk om binnen de planner weken/onderwerpen toe te voegen.
•

Vmbo: planner sjabloonvak B

•

H/v onderbouw: planner sjabloonvak C

H/v bovenbouw:
•

Periodeplanner: Sjabloonvak D ook een mogelijkheid.

In de bovenbouw HV bestaat de behoefte om te werken met een onderwerp indeling i.p.v. een weekindeling. Dit
is mogelijk door de indeling van sjabloonvak D te gebruiken.

