Instructie voor thuiswerken leerlingen
Waar kan ik als leerling de lesstof voor de komende weken vinden?
Het lesrooster staat in SOM en kun je zien via Its Learning.
Ga naar lvo.itslearning.com en log in met je schoolaccount.
Klik dan op rooster om te zien wat je huiswerk is.
De planning, opdrachten en eventuele digitale boeken staan in de vakken van Its Learning.
Heb je een vraag over een opdracht of het vak stuur je docent stuur dan een email via je
leerling emailadres. Je komt in de school-email via Its learning.

Weet je het emailadres van de docent niet kijk dan op de volgende bladzijde.

Teams videolessen
https://www.youtube.com/watch?v=TKl6wPQNfyg&feature=youtu.be

De docent maakt voor jou een afspraak aan in Teams. Deze afspraken heten in Teams
vergaderingen.
Je krijgt dan een email op je school-emailaccount met de uitnodiging van de videoles.





Wij adviseren je om het gratis programma Teams te downloaden via
teams.microsoft.com
Ook kun je de Teams app installeren op je telefoon.
Video-lessen staan in de agenda van Teams.
Je hoeft dan alleen maar te klikken op deelnemen.

Voor videolessen moet je aanwezig in de les zijn. Ben je afwezig moet je officieel afgemeld
worden door je ouders.
Als je de les binnenkomt is je camera aan en je geluid uit.
Ja mag alleen deelnemen met je schoolaccount aan lessen.
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Voor de ouder
Als ouder kunt u via SOM het rooster van uw zoon/dochter zien. De inhoud van de lesstof
staat in its learning. De studiebelasting van het digitale werk is gelijk aan dat van het rooster.
U kunt toegang krijgen tot its learning met de leerling-inlog.
Er zal de komende tijd hard door de docenten gewerkt worden om de vakken van inhoud te
voorzien. Wij vragen enig begrip voor zaken die nog niet volledig zijn.

Hoe moet je inloggen in Its Learning
Open het programma Chrome of Firefox en ga naar de website LVO.itslearning.com
Je ziet dan het volgende scherm. Klik op
aanmelden met schoolaccount
Je wordt automatisch ingelogd of je moet je
schoolaccount gegevens invullen.
Bijvoorbeeld:
Gebruikersnaam: EM1234567@leerling.emma-lvo.nl
Wachtwoord: Zelfde als wifi/ SOM

Krijg je een foutmelding of kom je er niet in neem
dan contact op met je mentor.
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