Alle functionaliteiten op een rij

toolkit
Gepersonaliseerd voor
leerlingen

Het moderne samenwerken

Vakkenbeheer en
beoordeling

Leerplatform op maat
gemaakt

Innovatieve en flexibele
content

Integratie, diensten
en support

Persoonlijk dashboard
Laat iedere gebruiker tekst, afbeeldingen,
links en video’s toevoegen aan zijn eigen
dashboard.

Wereldwijde community
Sluit u aan bij vakken van andere scholen
of nodig mensen van andere scholen uit
voor uw vakken.

Vakken
Beheer lessen, voeg toetsen en opdrachten
toe en sla bestanden op.

Ouderdashboard
Geef ouders alle belangrijke informatie over hun
kind via dit dashboard.

SIS & IMS Enterprise services
Controleer en beheer de integratie van
itslearning met andere ICT toepassingen.

Takenlijst
Bied leerlingen een overzicht van wat ze
moeten doen en wanneer.

Beveiligde e-mail
Beschik over een beveiligd intern
e-mailsysteem voor leerlingen, docenten
en ouders.

Studiewijzer
Maak les- en vakplanningen en deel deze
met uw collega’s en leerlingen.

Workflow
Bepaal wanneer aanwezigheids-, gedrags- en
beoordelingsrapportages beschikbaar zijn voor
leerlingen en ouders.

Pagina’s
Creëer pagina’s en een handige structuur
om al uw leermiddelen op één plek te
verzamelen.

Favorieten
Verschaf snelle toegang tot de vakken,
lesmaterialen en bestanden die leerlingen
het meest gebruiken.

Cloud e-mail
Laat de e-mailaccounts van Google
(Gmail) integreren in het leerplatform.

Individuele leerplannen
Help leerlingen met het stellen van doelen
en reflecteer op de voortgang.
Leerdoelen
Verbind leerdoelen aan vakelementen.

Werkportfolio
Geef leerlingen een persoonlijke plek waar
ze al hun werk bewaren en organiseren.

Discussiefora
Voer online debatten of discussies met de
ingebouwde discussiemogelijkheden.

Beoordelingsportfolio
Laat leerlingen hun beste werk hierin
opslaan en presenteren.

Agenda
Bekijk een overzicht van al uw persoonlijke, vak- en projectgerelateerde taken.

ePortfolio
Beschik over één centrale plek waar het
werk, blogs, CV en andere informatie van
een leerling verzameld wordt.

Audio/videoconferentie
Communiceer gemakkelijk met mensen
op andere locaties via geluid, beeld en
tekstberichten.

Blogs
Houd door leerlingen geschreven
persoonlijke en vakgerelateerde weblogs
bij.

Direct edit
Laat verschillende mensen hetzelfde
bestand bewerken en opslaan bij
gezamenlijke opdrachten.

Toetsmodule
Creëer digitale toetsen met verschillende
vraagsoorten en beoordeel deze
automatisch.

Ondersteuning visueel beperkten
Ondersteun slechtzienden en blinden met
de beschikbare technologieën.

Procesgerichte documenten
Sta leerlingen toe om iemands reacties
te lezen, te herzien en te verwijderen.

Test-Mode Browser
Zorg voor een afgeschermde omgeving
tijdens de afname van digitale toetsen.

Ontwerpthema’s
Laat leerlingen hun ePortfolio en blog
personaliseren met keuze uit verschillende
ontwerpthema’s.

Projecten
Gebruik dit sterke hulpmiddel om uw
leerlingen te laten samenwerken en hun
ideeën te laten delen.

Cijferlijst
Verzamel automatisch de uitgedeelde
cijfers van opdrachten en toetsen.

Jonge gebruikers
Pas een kleurrijke en gebruiksvriendelijke
interface toe voor jonge leerlingen.

Enquêtes en polls
Maak snel polls en enquêtes, en
analyseer de resultaten met de
statistische rapportages.
Contacten
Doorzoek eenvoudig een lijst van al uw
schoolcontacten.
Geluid- en video-opnames
Verander uw computer in een film- en
opnamestudio met de ingebouwde videoen geluidsrecorders.

Opdrachten
Geef opdrachten op, verzamel ze, en beheer
groepen, deadlines en meldingen.
Differentiatie
Verdeel klassen in groepen en geef
verschillende taken aan iedere groep.
Plagiaatcontrole
Controleer ingeleverd werk automatisch op
plagiaat.

Rapportages
Genereer automatisch rapportages met
cijfers, aanwezigheid en gedrag en maak
deze beschikbaar voor docenten en ouders.
Mentoren en schoolleiders
Krijg een volledig overzicht van de aanwezigheid, het gedrag en de beoordelingen van uw
leerlingen.

Interface op leeftijd gedifferentieerd
Kies een verschillende interface voor jonge
gebruikers en oudere gebruikers.
Aangepaste pagina-indeling
Bepaal hoe u informatie presenteert op uw
dashboards, pagina’s en vakken.
Vertrouwde uitstraling
Beslis zelf hoe itslearning eruit komt te
zien, inclusief logo van de school, kleuren en
lettertypes.
Herinneringen (sms/mail)
Mis nooit meer deadlines, lokaalwijzingen
of andere belangrijke informatie door de
geïntegreerde herinneringen.
Gebruikersprofielen & beleid
Stel toegangs- en administratierechten op
voor de gehele school, groepen of individuen.
Privacy
Beslis wie met elkaar kunnen communiceren en
welke informatie zij kunnen zien.
Dashboards
Organiseer uw school- of vakdashboard met die
informatie waarvan u wilt dat anderen het zien.
Talen
Stel per vak de gewenste taal in. Itslearning
is beschikbaar in het Nederlands, Engels,
Amerikaans Engels, Spaans, Frans, Duits, Turks,
Braziliaans Portugees, Italiaans, Deens, Noors,
Fins en Zweeds.

Bibliotheek
Sla uw materiaal op en deel het met de
rest van uw school of met de wereldwijde
itslearning gemeenschap.
Digitale content van uitgeverijen
Importeer pasklare lesmaterialen eenvoudig
in uw vakken.
App Library
Gebruik leermiddelen en applicaties van
derden direct in itslearning zonder dubbel
inloggen.
Insluiten van Web 2.0 content
Voeg video’s, afbeeldingen en andere content
van het internet snel toe aan uw lesmateriaal.
Tekstbewerker
Schrijf teksten die Web 2.0 content,
bestanden, afbeeldingen, geluid en video
bevatten.
Formule bewerker
Voeg wiskundige formules toe aan vakken,
pagina’s, opdrachten en toetsen.
Meldingenbord
Blijf op de hoogte van wat er gebeurt in uw
vakken en op uw school.

Exporteer cijferlijsten
Exporteer cijferlijsten naar het programma
van uw voorkeur, zoals Excel of direct naar
het administratiesysteem.
Software as a Service (saas)
Maak u niet meer druk om de software. Wij
zorgen voor al het onderhoud en de updates.
Gemakkelijk schaalbaar
Schaal het aantal licenties eenvoudig op als
uw leerlingenaantal groeit.
iOS, Android of Windows Phone
Werk met itslearning via de vele mobiele
computerapparaten, waaronder mobiele
telefoons.
Computereisen
Gebruik itslearning met ieder besturingssysteem en iedere internetbrowser.
Single Sign-On
Meld u met slechts één inlogcode aan voor
toegang tot het schoolnetwerk, itslearning,
e-mail en andere systemen.
Ondersteuningsvormen
Haal het beste uit het leerplatform door
vaardigheden aan te leren tijdens onze
trainingen, workshops en begeleidingsuren.

SCORM & IMS koppeling
Importeer en synchroniseer inhoud van
externe bronnen, zoals een administratiepakket.
Versiebeheer van bestanden
Vind eerdere versies van een bestand
gemakkelijk terug doordat alle versies van
een bestand worden opgeslagen.
Vakkenarchief
Bewaar al uw vakken op dezelfde plek en
hergebruik ze, of een deel ervan, wanneer u
dat wilt.

Ga voor meer informatie naar:
www.itslearning.nl/toolkit

