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ICT-coördinatoren / technische ondersteuning
IC4:
IC125:

Gerben de Groot (gedegroot@ichthuskampen.nl, 06-44644100)
Steven Boot (sboot@ichthuskampen.nl, 06-12518673)

Technische
ondersteuning:

Rob Banse, Alexander Jager
ICToa’s op elke locatie

Algemene Ichthus startpagina

Web-adres:
Beschrijving:

docenten.ichthuscollege.info
De startpagina voor alle
docenten van het Ichthus.
Directe linkjes naar de juiste
Magisters,
webmail,
wachtwoord
veranderen,
printen en ga zo maar door.

Afspraken met betrekking tot communicatie
Medewerkers onderling:

Docenten, onderwijs ondersteunend personeel (OOP),
teamleiders
en
directie
gebruiken
de
schoolemail
(@ichthuskampen.nl) als digitaal communicatiemiddel. E-mail
kan je instellen op je telefoon (Exchange account), Outlook of via
de het web.

Docent-leerling (vv.)

Leerlingen maken gebruik van de berichtendienst van Magister
om docenten te mailen. Docenten die een bericht willen sturen
aan leerlingen doen dit dus ook via Magister.
Magister berichten komen niet in je e-mail te staan, al kan je
deze berichten wel laten doorsturen via de Mijn Instellingen in
Magister.

Ouder-docent (vv.)
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Ouders en docenten onderling gebruiken altijd de e-mail om te
communiceren. E-mail adressen van alle docenten staan in de
schoolgids. Afgesproken is om binnen 48 uur op een mail van
buiten te reageren.
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Magister
Magister is op dit moment nog in ontwikkeling. Binnen een jaar wil ze volledig overgaan naar
Magister 6, de platform onafhankelijke versie die dus ook bijvoorbeeld op een iPad werkt.
Maar tot die tijd zal je soms moeten wisselen van M6 naar M5.
Magister 6 (Dagelijks lesgeef-gebruik)
via.magister.net (IC4)
ichthus.magister.net (IC15)
Je magister account (vier-letterige afkorting) en wachtwoord.
Deze is niet gekoppeld aan je AD-account.

Web-adres:
Inloggen met:

Magister gebruikt het Ichthus als studentenadministratie, cijfers,
aanwezigheid, ziekte, LVS, Rooster, ELO, digitaal lesmateriaal,
etc.
Bij problemen administratie (Désiree, Heleen, Ria, Ineke of
Annelies). Bij technische problemen eventueel mailen naar
gedegroot@ichthuskampen.nl of sboot@ichthuskampen.nl.

Beschrijving:
Problemen:

Magister 5 (Silverlight)
Web-adres:
Inloggen met:

via.swp.nl (IC4)
ichthus.swp.nl (IC15)
Je magister account (vier-letterige afkorting) en wachtwoord.
Deze is niet gekoppeld aan je AD-account.
Let op: Op dit moment zijn Internet Explorer (Windows) en
Safari (MacOS) de enige browsers dit Silverlight nog
ondersteunen.

Beschrijving:
Problemen:
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Magister gebruikt het Ichthus als studentenadministratie, cijfers,
aanwezigheid, ziekte, LVS, Rooster, ELO, digitaal lesmateriaal,
etc.
Bij problemen administratie (Désiree, Heleen, Ria, Ineke of
Annelies). Bij technische problemen eventueel mailen naar
gedegroot@ichthuskampen.nl of sboot@ichthuskampen.nl.
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AD-diensten
AD is de afkorting voor Active Directory, een accountorganisatie van Microsoft waar
Landstede scholen mee werken. Met je AD account heb je toegang tot vele diensten
(services). Toegang en de werking van deze diensten zijn de verantwoordelijkheid van de
dienst ICT in Zwolle. Zij zijn te bereiken via helpdesk@landstede.nl of sneller via intern
nummer 8090. Van buiten school kan je bellen met 0880-8508090.
Connect
Web-adres:
Inloggen met:

www.landstede.net/connect
Je volledige email en bijbehorend AD wachtwoord.

Beschrijving:

Connect is een online platform van Landstede waarvandaan je
naar bijna alle AD diensten kan komen. Vanuit Connect kan je
bijvoorbeeld rechtstreekst naar je online Office 365, inclusief de
OneDrive, maar ook naar de Samenwerkingen. Dit is het intranet
van Landstede.

E-mail
Web-adres:
Inloggen met:

www.ichthuskampen.net/mail
Je volledige email en bijbehorend AD wachtwoord.

Beschrijving:

Op deze website is natuurlijk de mail te lezen, eventueel ook
agenda beheer en contactgroepen aan te maken.
Je kan je e-mail ook op je telefoon of tablet instellen, gebruik
hiervoor een Exchange account-type. Op een computer kan je
ook Outlook instellen om je mail te ontvangen.

Online printen (Ricoh myPrint)
Web-adres:
Inloggen met:

http://www.landstede.net/Ricohmyprint
Je volledige email en bijbehorend AD wachtwoord.

Beschrijving:

myPrint is een website waar je een document kan uploaden om
deze vervolgens naar een printer te sturen. Dit is de enige
manier van printen binnen Landstede. Om het document
vervolgens uit de printer te halen is een printpas nodig. Bij
vragen over passen: contact opnemen met ICT-coördinator.

Office 365 met OneDrive
Web-adres:
Inloggen met:

Via www.landstede.net/connect
Je volledige email en bijbehorend AD wachtwoord.

Beschrijving:

Office 365 is de nieuwste versie van Microsoft Office, Word,
PowerPoint, Excel, etc. Nieuw is dat deze versie ook geheel
Online gebruikt kan worden en dus altijd beschikbaar is als je op
internet zit. Gekoppeld aan je Office 365 account is een erg
grote OneDrive cloudopslag zodat je je bestanden altijd bij de
hand hebt. Office kan ook op je laptop geïnstalleerd worden
zodat je het ook offline kan gebruiken.
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Overige diensten
Methode Portaal (Noordhoff)
Web-adres:
Inloggen met:

Beschrijving:

Problemen:

Via Magister 5, bronnen  digitaal lesmateriaal 
Docentenlicenties
Vanuit Magister is er een single-sign-on, geen extra inlog meer
nodig.
Methode portaal is de digitale leeromgeving van Noordhoff en
net als alle online methode omgevingen is deze te benaderen via
Magister 5. Op dit moment (augustus 2016) is dit nog niet
beschikbaar in M6.
Cristel Plender (cplender@ichththuskampen.nl) is de iCoach
verantwoordelijk voor de training en uitleggen van gebruik van
het portaal, maar natuurlijk weten je (vak)collega’s ook hoe dit
moet.
Voor accountproblemen van docenten: bel de servicedesk
digitale leermiddelen van Noordhoff (050 – 522 65 55) of bij
inhoudelijke problemen mail Steven (sboot@ichthuskampen.nl).
Het kan zijn dat hij alleen het probleem registreert en je daarna
alsnog naar de servicedesk van Noordhoff verwijst.

Quayn
Web-adres:
Inloggen met:

Beschrijving:

Problemen:

Via Magister 5, bronnen  Wereldbol  Quayn, eventueel de
het oude portaal op ichthuskampen.quan.eu.
Vanuit Magister is er een single-sign-on, geen extra inlog meer
nodig. Het oude portaal is een los account dat niet gekoppeld is
aan andere diensten.
Quayn is het digitale toetssysteem van Landstede. Het is
gemaakt door dezelfde mensen als Wintoets.. Een volledige
training
over het
systeem is
te vinden
in
de
professionaliseringsgids.
Mail sturen naar Steven (sboot@ichthuskampen.nl).

SMARTboard Notebook software
Dit is eigenlijk geen online dienst, maar wel een noodzaak om op je laptop te hebben staan.
Met deze software kan je verbinding maken met het digibord en gebruik maken van alle
functies. Notebook is beschikbaar voor zowel Windows als MacOS.
1. Ga naar de https://education.smarttech.com/en/products/notebook/download.
2. Voer deze licentiesleutel in: NC-2ADSE-B6MYY-MGK8S-SUDSA-AAA
3. Download de aangeboden versie en installeer deze.
Bij problemen bij installatie of gebruik van de software zou het fijn zijn als je eerst hulp zoekt
bij collega’s zoals iCoaches. Bij echt technische problemen met het bord (stekker kapot,
beamer doet het niet, etc.) moet je direct contact opnemen met Rob (IC125) of Alexander
(IC4).
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