Handleiding Its Learning voor ouders
U heeft via e-mail van ons de inlogcode voor Its Learning ontvangen.
Its Learning is de elektronische leeromgeving waarmee we werken. In Its Learning vindt een leerling
alles wat hij/zij nodig heeft voor de lessen zoals de inhoud van de les, de planning, het rooster, extra
uitleg bij lessen, verwijzingen naar digitaal materiaal etc.
U kunt dit het alleen op een pc bekijken. De app is niet geschikt voor ouders. Uw dochter/zoon kan
hiervoor ook de app gebruiken.
Hieronder vindt u een korte handleiding zodat u makkelijk alles kunt vinden.
U kunt op verschillende manieren inloggen bij Its Learning. Bijvoorbeeld via www.eldecollege.nl,
daarna op inloggen en dan kiezen voor ouders.
U kunt alleen via een computer inloggen, uw dochter/zoon kan dat ook via de app van Its Learning.
U kunt ook rechtstreeks inloggen:
https://eldecollege.itslearning.com
dan ziet u aan de bovenkant een donkere balk met daarop 5 keuzemogelijkheden:

Van deze mogelijkheden zijn er voor u twee interessant: Uw kinderen en Agenda

Uw kinderen
Als u klikt op: Uw kinderen dan ziet u dit:

U kunt hier op de naam van uw dochter/zoon klikken
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In dit geval kiezen we voor Dian.
U ziet dan het volgende:

U ziet hier de lijst van vakken die Dian heeft. Eronder staan allerlei taken en opdrachten, die zijn ook
te zien op een andere plaats, dit komt later. In deze takenlijst vindt u uiteraard de taken en toetsen
van uw dochter/zoon. Zie afbeelding hieronder.
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Als u bij een vak onder rapporten op het meest rechter icoontje klikt, komt u op de pagina van het
betreffende vak. In dit voorbeeld klikken we op INF (zie hieronder).

U ziet dan dit:

Als er linksboven staat: “Alle in de toekomst”
dan zijn alleen de plannerregels etc. zichtbaar voor de komende tijd.
Als u alle plannerregels etc. wilt zien, klik dan op “Alle in de toekomst”, scroll omlaag en kies voor
“Alle”.
De gekleurde bolletjes aan de linkerkant zijn de onderwerpen die bij dit vak behandeld worden.
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Daaronder ziet u, als u op het driehoekje onder het bolletje klikt, alle plannerregels voor dat
onderwerp. Zie hieronder:
U kunt hier per week of per les zien wat het lesprogramma is en wat de bijbehorende activiteiten
zijn.

Afhankelijk van het vak ziet u 1 regel per week of 1 regel per les. U kunt dat aan de datum zien.

Agenda
Als u op Agenda klikt dan ziet u dit:

Aan de linkerkant kunt u kiezen van welk kind u het rooster wilt zien. Als u ze allemaal aanklikt ziet u
(in dit geval) drie roosters naast elkaar, wat verwarrend is.
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Uw dochter/zoon heeft meer mogelijkheden
Uw kind kan ook vanuit de agenda een overzicht krijgen van alle plannerregels van alle vakken voor
de betreffende week.
Zij vinden in de agenda, linksboven “Planner”. Als zij daarop klikken zien zij de regels van al hun
vakken voor de betreffende datum of week. Zij hebben daarmee direct een compleet weekoverzicht!

Ook voor uw kind is het handiger om met een pc te werken i.p.v. met de app.
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