Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
1e jaars leerlingen

Schijndel, 4 september 2019
Referentie: EKo.20190904.ASu

Betreft: gebruik Its Learning door ouder(s)verzorger(s)

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het Elde College werkt voor leerlingen met de elektronische leeromgeving van Its
Learning. In deze leeromgeving kan een docent alle informatie noteren die de leerling
nodig heeft voor de lessen, het huiswerk en de planning. Daarnaast is er een koppeling
met het rooster en een verwijzing naar het digitale materiaal van de methodes.
Inmiddels heeft u inlogcodes ontvangen voor Its Learning. Tijdens de ouderavond is er
ook het een en ander uitgelegd. U krijgt één inlogcode, ook indien u meerdere kinderen
heeft die de lessen volgen op het Elde College.
U ontvangt uw code via een aparte e-mail van Its Learning. U kunt alleen via een pc
inloggen, de app is alleen geschikt voor leerlingen en docenten.
Daarnaast ontvangt u bij dit bericht een korte handleiding. Als u de stappen in deze
handleiding volgt, dan ziet u in Its Learning:
-

de taken en toetsen van uw kind;
het lesprogramma per week of per les;
de agenda.

In Its Learning treft u niet de resultaten of de registratie van afwezigheid aan. Deze
informatie staat in Magister.
De instructie in de handleiding is duidelijk. Wenst u toch meer uitleg, dan kunt u
intekenen voor een algemene instructiebijeenkomst voor ouders op
17 september a.s. van 19.00 – 20.00 uur, gebouw (t)vwo/havo, ingang Putsteeg.
De link naar het intekenformulier vindt u hier: https://forms.gle/eu7pKD3iGJSbsMt18
Tijdens deze korte informatieve bijeenkomst krijgt u uitleg over de manier waarop u alle
informatie kunt vinden in Its Learning. Deze avond is voor alle afdelingen van het Elde
College. Deze bijeenkomst volstaat dus ook als u meerdere kinderen in verschillende
afdelingen bij ons op school heeft.
Met vriendelijke groet,

Drs. C.M.W. Michon-Janssen,
sectordirecteur (t)vwo/havo

Bijlage: handleiding Its Learning voor ouders

G.M.J. Spijkers,
sectordirecteur vmbo/pro

