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Inloggen 
Om in te loggen gaat u naar dalton.itslearning.com 

Let op het logo en de naam van de school op het inlogscherm. 

Per leerling is er één ouderaccount. Dit kan worden gebruikt door alle 

ouders/verzorgers. 

De gebruikersnaam is ouder gevolgd door het leerlingnummer.  

Bijvoorbeeld: ouder123456 

Het wachtwoord is gestuurd naar het primaire emailadres dat in magister bekend is. 

 

*Heeft u problemen met inloggen dan kunt u een mail sturen naar n.arts@dalton-dordrecht.nl 

Vermeld in de mail bij voorkeur het leerlingnummer van uw kind. Als dat niet bekend is, dan 

de voor- en achternaam van de leerling.   

https://dalton.itslearning.com/
mailto:n.arts@dalton-dordrecht.nl
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Overzicht 
In het overzicht zijn er 5 vlakken met informatie 

1. Menubalk  

2. Leerling informatiekaart 

3. Vakkenoverzicht 

4. Takenlijst 

5. Gebeurtenissen overzicht 
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Menubalk 
In de menubalk bovenaan de pagina vind u de volgende onderdelen: 

 

De onderdelen start en groepen worden niet gebruikt voor ouders en zijn leeg. 

Op de menuknop Uw kinderen zult u de naam van het kind zien staan waarvoor u 

bent ingelogd. Door op deze knop te drukken komt u bij het overzicht van uw kind. 

De knop Magister opent een nieuw venster om in te kunnen loggen bij magister voor 

het stedelijk dalton lyceum. Inloggen gebeurt met uw eigen inloggegevens. Hier kunt 

u bijvoorbeeld cijfers vinden of uw kind ziekmelden. 

De knop Schoolwebsite opent een nieuw venster naar de schoolsite van de locatie 

Kapteynweg. Hier kunt u o.a. de schoolgids en de jaarplanning terugvinden. 

Rechtsboven staat informatie over het account waarmee u bent ingelogd. U kunt 

hierop klikken om uw informatie te wijzigen of om uit te loggen. 

Leerling informatiekaart 
Op de leerling informatiekaart staat informatie zoals naam en email. Indien de 

leerling dit zelf heeft ingesteld staat hier ook een foto. 

Vakkenoverzicht 
In het vakkenoverzicht ziet u bij welke vakken uw kind is ingeschreven. Vakken op 

ItsLearning kunnen ingericht zijn voor een roostervak, maar ook aan andere 

activiteiten. Zo is in het voorbeeld hieronder het vak Informatie KTW een centrale 

plaats waar voorexamenjaar- en examenleerlingen het PTA kunnen terugvinden. Het 

vak 5H Natuurkunde 22-23 is gekoppeld aan het roostervak natuurkunde en bevat de 

studieplanner, bronnen en opdrachten voor dat vak. 

 

Door te klikken op het  icoon ziet u het beoordelingsoverzicht van dat vak. Hier ziet 

u de beoordeling van opdrachten als een docent deze via ItsLearning uitzet. Alle cijfers 

en beoordelingen die meetellen voor de overgang komen ook op Magister te staan. 

Door te klikken op het  icoon komt u bij het overzicht van alle bronnen van dat vak. 

U kunt zien of uw kind de bron al eens heeft bezocht of niet. Ook staan er deadlines 

bij bronnen waar dat van toepassing is. U kunt de inhoud van de bronnen niet zien. 

Door te klikken op het  icoon ziet u de studieplanner van het vak. Hier ziet u de  

onderwerpen die worden behandeld, de weektaak, toetsen en opdrachten. 
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Takenlijst 
In de takenlijst ziet u een overzicht van openstaande opdrachten en aankomende 

toetsen. Deze staan gerangschikt op deadline. Bovenaan staan eventueel 

opdrachten die te laat zijn. Deze worden gevolgd door deadlines die binnenkort 

komen zoals Deadline morgen en Deadline [weekdag]. Daarna deadlines voor 

meer dan een week later dan de huidige datum. Onderaan de lijst staan opdrachten 

zonder deadline. 

Door op een onderdeel te klikken kunt u het overzicht open of dicht klappen. 

Rechtsboven kunt u schakelen tussen Acief en Voltooid.  Standaard staat deze op 

actief. Door op voltooid te klikken kunt u zien wat een leerling in het verleden al heeft 

ingeleverd. 

Gebeurtenissen overzicht 
Deze functie wordt op het moment niet gebruikt. 

 


