Digitale systemen
•
•
•
•
•
•

Magister voor leerlingenadministratie zoals cijfers, absentie en oudercontact
Selfservice voor Medewerkers (AFAS) voor personele zaken zoals salarisstrook,
declaraties, bijzonder verlof, etc.
Connect voor digitaal samenwerken en beleidsstukken
DOT (Digitale Observatie Tool) voor de feedback op de lesbezoeken
BOOT (Beroepsontwikkeling Observatie Tool) voor het voorbereiden van
ontwikkelgesprekken
Algemene website voor ouders en leerlingen – https://www.ichthuskampen.nl
Het ABC van het Ichthus College – https://abc.ichthuscollege.info

(Senior) ICT-coördinatoren / technische ondersteuning
Senior ICT-CO:

Gerben de Groot (gedegroot@ichthuskampen.nl,
06-44644100)

ICT-CO:

Rob Banse (rbanse@ichthuskampen.nl, 06-18200199)

Technische
ondersteuning:

ICToa’s op elke locatie

Algemene Ichthus College startpagina
Web-adres:
Beschrijving:

https://docenten.ichthuscollege.info
De startpagina voor alle docenten
van het Ichthus College. Linkjes
naar de juiste Magister per locatie,
Office via Connect, wachtwoord
veranderen, printen, etc.

Afspraken met betrekking tot communicatie
Medewerkers onderling: Docenten, onderwijs ondersteunend personeel (OOP),
teamleiders en directie gebruiken de schoolemail
(@ichthuskampen.nl) als digitaal communicatiemiddel. Email
kan je instellen op je telefoon (Exchange account), Outlook of
via 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.)

Ouders en docenten onderling gebruiken altijd de e-mail om
te communiceren. E-mail adressen van alle docenten kunnen
worden gedeeld via de administraties. Afgesproken is om
binnen 48 uur op een mail van buiten te reageren.

Magister
Magister is ons leerlingvolgsysteem (LVS) waar de lesinformatie, cijfers,
leerlingbesprekingen, elektronische leeromgeving en bijna alles wat in de relatie zit tussen
docent, ouder en leerling.
Web-adres:
Inloggen met:

Problemen:

https://via.magister.net (VIA – IC4)
https://ichthus.magister.net (CAMPUS - IC1 & IC5)
Je magister account (vier-letterige afkorting) en wachtwoord.
Deze is niet gekoppeld aan je AD-account.
Bij problemen administratie (Désiree, Annelies, Ria of Ineke).
Bij technische problemen mailen naar
gedegroot@ichthuskampen.nl

Peppels
Peppels is het digitale portfoliosysteem op het Ichthus College. Alle leerlingen kunnen
hier via Magister naartoe om zo zelf hun voorgang op de Ichthus College Vaardigheden
bij te houden.
Web-adres:
Inloggen met:

Via Magister 6, Bronnen  Kennisnet  Peppels.
Vanuit Magister is er een single-sign-on, geen extra inlog
meer nodig.

Problemen:

Mailen
naar
Oosterhoff).

moosterhoff@ichthuskampen.nl

(Matthijs

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.net of sneller via intern
nummer 8090. Van buiten school kan je bellen met 088-8508090. Je kunt ook via Connect
op de tegel “Helpdesk” klikken.

Connect
Web-adres:
Inloggen met:
Beschrijving:

E-mail
Web-adres:
Inloggen met:
Beschrijving:

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

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

https://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, naast printen vanaf een
CYOD (een laptop van Landstede). Om het document
vervolgens uit de printer te halen is een printpas nodig. Bij
vragen over passen: contact opnemen met de
Regiocoördinator Facilitair, via het volgende e-mailadres:
lvandenberg@landstedegroep.nl (Leonie van den Berg)

Office 365 met OneDrive (Microsoft 365)
Web-adres:
Inloggen met:

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

Beschrijving:

Office 365 is een 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 Microsoft 365 account is
een zeer grote cloudopslag mogelijk zodat je je bestanden
altijd bij de hand hebt. Office 365 kan ook op je laptop
geïnstalleerd worden zodat je het ook offline kan gebruiken.

Methode Portaal (Noordhoff)
Web-adres:
Inloggen met:

Via Magister 6, bronnen  digitaal lesmateriaal 
Docentenlicenties
Vanuit Magister is er een Single-Sign-On, geen extra inlog
meer nodig.

Beschrijving:

Methode portaal is de digitale leeromgeving van Noordhoff en
net als alle online methode omgevingen is deze te benaderen
via Magister.

Problemen:

Voor accountproblemen van docenten: bel de servicedesk
digitale leermiddelen van Noordhoff (050 - 5226555) of bij
koppelingsproblemen stuur een mailtje naar
gedegroot@ichthuskampen.nl. Het kan zijn dat Gerben alleen
het probleem registreert en je daarna alsnog naar de
servicedesk van Noordhoff verwijst.

Quayn
Web-adres:
Inloggen met:

Via Magister, ELO Quayn Toetsen  Quayn (evt. Quayn
Home)
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, stuur een mailtje naar
gedegroot@ichthuskampen.nl.

Beschrijving:

Quayn is het digitale toetssysteem van Landstede. Het is
gemaakt door dezelfde mensen als ooit Wintoets. Een
volledige training over het systeem is te vinden in de
professionaliseringsgids.

Problemen:

Mail sturen naar Gerben (gedegroot@ichthuskampen.nl).

DOT / BOOT (Docenten Observatie Tool)
Web-adres:
Inloggen met:

https://dot.lesobservatie.school/login
Een account dat je per mail hebt ontvangen. Inlognaam is in
elk geval je (school)email. Eventueel kan je “ik ben mijn
wachtwoord vergeten” optie gebruiken.

Beschrijving:

DOT is de Docenten Observatie Tool welke gebruikt wordt
door teamleiders en coaches om lessen te observeren.
Resultaten van deze observaties kunnen via de tool zelf
bekeken worden. De BOOT is een soort van eigen portfolio
om de professionaliteit van je lessen te laten zien.

Problemen:

Mail sturen naar Rob Banse (rbanse@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 of ICToa’s. Bij echt technische problemen met het bord (stekker
kapot, beamer doet het niet, etc.) moet je direct contact opnemen met Rob Banse.

Eigen informatiesystemen
Uitroosteren
Webadres:

https://www.uitroosteren.nl/ichthuskampen

Inloggen met: Niet van toepassing
Beschrijving: Op deze pagina vraag je verlof aan, geef je
aan dat je naar een doktersafspraak moet
of dat je op cursus gaat. Na het invullen
van het formulier bevestig je de aanvraag
door op een link uit je mail te klikken.
Hierna zal je teamleider de aanvraag goed
kunnen keuren. Als dat gebeurt, dan krijgt
de roostermaker automatisch de opdracht.
Alleen uitroosterverzoeken die vanuit deze
route worden aangevlogen worden door de
roostermaker in behandeling genomen.
DeDinsdag (voorlopig alleen de Campus)
Webadres:

https://www.dedinsdag.nl

Inloggen
Roostercode en “.info-wachtwoord” met:
Beschrijving: Leerlingen van het vwo schrijven zich via deze
site in voor de lessen die zij op dinsdagen
gaan volgen. Als docent kan je inloggen op
deze site om absentie te controleren,
aanbod op te geven of mentoraatzaken te
regelen.
Dit systeem wordt (voorlopig) alleen
gebruikt op de Campus.

PTA tool
Webadres:

https://pta-tool.ichthuscollege.info

Inloggen
met:
Beschrijving:

Roostercode en “.infowachtwoord”
Deze tool is gemaakt om de
P(d)TA’s te maken en vervolgens
alle regels van leerjaren te kunnen
analyseren en groeperen. Ook
wordt de tool gebruikt door
leerlingen om het PTA te bekijken.
Voor de regels waar het PTA aan
moet voldoen en de werking van de
tool volgt uitleg in vakgroep.

Inhalen
Webadres:
Inloggen
met:
Beschrijving:

https://inhalen.ichthuscollege.info
Roostercode en “.infowachtwoord”
Er worden op het Ichthus College
een
aantal
inhaalmomenten
georganiseerd, waar leerlingen
gemiste toetsen kunnen inhalen.
Om een leerling/toets op te geven,
is dit systeem gemaakt. Wees er op
tijd bij, want vol is vol.

Organisatie en beleid IC
Beleidsstukken vind je terug op het ABC van het Ichthus College:
https://abc.ichthuscollege.info

Landstede Service Organisatie
Het Ichthus College is onderdeel van de Landstede Groep.
In Zwolle zitten aan het Rechterland 1 de algemene diensten:
Onderwijsondersteuning
Personeel & Organisatie
Financiën
Administratie

