
ICT op het Stellingwerf College
Voor ouders/verzorgers en leerlingen kan het lastig zijn om uit te zoeken welke informatie in welke ICT-pakketten staat. Helaas is er niet 

één totaalpakket dat alle mogelijkheden samen biedt. Om deze reden is de informatie van de school verspreid over een aantal 

programma’s. In dit overzicht proberen we de grote lijn te schetsen. 

Stellingwerf College 
Verschillende ICT toepassingen

Magister
• Leerlingen en ouders*

• Dit is het schooladministratiesysteem
van de school. De aanmeldings-
gegevens, vorderingen en begeleiding
worden in Magister bijgehouden.

Verder staan hier de volgende 
gegevens: lesrooster,rapportcijfers, 
voortgangscijfers, aanwezigheid, 
verwijderd, boeken niet in orde, 
huiswerk niet in orde.

Itslearning
• Leerlingen

• De elektronische leeromgeving van
de school. Hier staan de digitale
vakken van een leerling.

• Ouders/verzorgers hebben geen
rechtstreekse toegang tot
Itslearning. Zij kunnen
vanzelfsprekend wel meekijken met
hun zoon of dochter.

• In een vak staan een (huiswerk)
planner en ondersteunende
bronnen, bijvoorbeeld een
presentatie of antwoorden.
Opdrachten kunnen ingeleverd
worden via Itslearning.

MS-Teams
• Leerlingen en ouders

• We gebruiken teams voor het
maken van online afspraken en het
geven van online lessen.

• Voor het gebruik van Teams
adviseren we de app. Deze is gratis
te downloaden.

• Teams is een onderdeel van
Microsoft Office 365. Dit pakket is
gratis voor onze leerlingen.

Toetsenrooster
• Leerlingen

• Het toetsenrooster voor de klassen in
de onderbouw, vmbo-basis en vmbo-
kader is via de website van de school
te bereiken.

• De andere klassen krijgen een door
de school gemaakt toetsenrooster
uitgereikt via Itslearning.

Maatwerkuren
• Leerlingen

• Dit geldt alleen voor de derde
klassen en hoger. Opgeven via de
pagina op de website van de school.

• In deze module geven leerlingen de
keuze voor hun maatwerkuren op.
Deze keuze wordt verwerkt in het
roosterprogramma en in Magister.

Ouderportaal
• Ouders*

• Het ouderportaal is een aanvulling op
de website van de school. In het
ouderportaal staat extra informatie,
waaronder de contactgegevens van
onze medewerkers.

• In het ouderportaal kunt u uw AVG-
toestemming inzien en bewerken.
Daarnaast treft u hier een overzicht
aan van de verschillende facturen en
berichten die aan u gestuurd zijn.
Deze zijn per leerling gesorteerd.

Wis Collect
• Ouders

• We versturen onze facturen via
Wis Collect. Deze facturen kunt u
via iDeal betalen.

• Alle facturen blijven opvraagbaar
in het ouderportaal zolang uw
zoon/dochter op school zit.

Algemeen
• Vanzelfsprekend zijn de ICT- 

toepassingen slechts hulpmiddelen
in de communicatie. U kunt ook
altijd contact met ons opnemen!

E-mail
• Leerlingen en ouders

• De school verstuurt berichten via de
e-mail. Ouders dienen zelf zorg te
dragen voor een werkend mailadres
dat bekend is bij de school.

Toegang tot de ICT toepassingen

De Microsoft programma's zijn gratis te installeren door onze leerlingen. De andere genoemde programma's zijn via de website van de 
school te bereiken. 
* Voor de programma's met oudertoegang ontvangen de ouders/verzorgers aparte inloggegevens via de e-mail.




