
Itslearning: de elektronische leeromgeving (ELO) van het GHL 

 

Vanaf schooljaar 2020-2021 werken we met een nieuwe elektronische leeromgeving: Itslearning. Een ELO 

wordt gebruikt om alles wat met het leerproces te maken heeft te organiseren voor de leerlingen. Dat 

betekent dat de planners, het rooster, de opdrachten, het huiswerk en alle digitale bronnen en verwijzingen 

naar digitale lesmethodes of sites aangeboden worden via één platform: Itslearning.  

 

Het afgelopen jaar zijn de docenten druk bezig geweest om Itslearning in te richten voor het gehele 

schooljaar 2020-2021. Wij willen hiermee onder andere bereiken dat de digitale kant van het onderwijs 

overzichtelijker wordt voor de leerlingen. Bovenal willen we door leerdoelgericht te werken realiseren dat 

het voor leerlingen duidelijker is wat zij precies moeten kennen en kunnen zodat zij beter keuzes kunnen 

maken in het leerproces.  

 

Waarom juist Itslearning? 

We hebben de keuze gemaakt voor Itslearning, omdat Itslearning de mogelijkheid biedt om leerdoelgericht te 

werken in de les. Hierbij staat de planner centraal. De leerling ziet per week in een planner wat de 

leerdoelen van die week zijn en welke lesactiviteiten en bronnen hier aan gekoppeld zijn, zoals in het 

voorbeeld hieronder. 

 

 
 

Overzichtspagina 

Itslearning wordt door alle docenten in alle jaarlagen gebruikt. Hierdoor heeft de leerling alle planners met 

de leeractiviteiten en de bronnen bij elkaar op één plek. Op de overzichtspagina ziet de leerling alle vakken. 

De leerling kan voor elk vak op de overzichtspagina zien wat er die week gedaan moet worden. Hij of zij kan 

een vak aanklikken om verder te kijken in de planner wat er die week nog meer op het programma staat. Ook 

voor ouders zal het hierdoor gemakkelijker worden om de leerling te ondersteunen bij het leerproces. 

 

Als ouder wil je natuurlijk je kinderen kunnen ondersteunen bij het schoolwerk waar nodig. Op de iPad van 

de leerlingen staat zowel een app van Itslearning als een snelkoppeling naar de website. Deze uitleg zal zich 

richten op het gebruik van de website. Deze biedt iets meer mogelijkheden dan de app.  

 

Als je de website opent via de snelkoppeling kom je terecht op de overzichtspagina. Hier ziet de leerling 

zijn/haar vakken. In elk vak is al te zien of er die week een taak is voor dat vak. Ook mededelingen binnen 

het vak worden getoond. 



 
 

Een leerling kan er ook voor kiezen om het update venster als startpagina te gebruiken. Hier ziet de leerling 

links de wijzigingen en mededelingen van de verschillende vakken. Rechts het huiswerk en de toetsen. Al je 

iets verder naar beneden doorscrollt is het rooster ook zichtbaar.  

 

 
 

Als je een overzicht wil van alle planners van alle vakken bij elkaar klik je op agenda en dan op planner. Je 

ziet dan onder elkaar alle planners van die week. Op deze manier kunnen leerlingen vooruit kijken. Ook is dit 

handig als leerlingen thuis zelfstandig werken. 



 
 

Functies binnen een vak 

Als je bij de openingspagina op een vak klikt dan kom je eerst op de overzichtspagina van dat vak. Je ziet 

wat de leerdoelen en taken van die week zijn.  

 

 
 

Klik op starten en je ziet de beschrijving van die week. 
 

 



 

Ga verder met het pijltje bovenaan en je ziet de leerdoelen van die week.  

 

 
 

 

Ga verder met het pijltje bovenaan en je ziet de bronnen van die week. Dit kunnen filmpjes, documenten of 

bijvoorbeeld links naar websites zijn.  

 

 
 

Ga verder met het pijltje bovenaan en je ziet de taken en opdrachten die je die week moet maken.  
 

 



 

Je kunt er ook voor kiezen om de planner in zijn geheel te bekijken. Hier kun je per week alle onderwerpen, 

leerdoelen, bronnen en activiteiten zien.  

 

 
 

Tenslotte kunnen leerlingen binnen het vak ook op de bronnen klikken. Hier zien zij al het benodigde 

lesmateriaal bij elkaar. Powerpoints en handouts, oefentoetsen of links naar methodes is sommige gevallen.  

 

 


