
Achtergrondinformatie bij de docentencursus Magister. 
Je kunt de handleiding voor Magister vinden op: 
H:/pubicaties/ict/handleidingenmedewerkers/magister/elo-
docenten.pdf 
 
De minimale vaardigheden de docenten, na het doorwerken van de cursus, moeten 
beheersen zijn: 
 eigen documenten beheren(dit wordt het onderdeel bronnen genoemd in de 

handleiding) 
> 3.2 documenten toevoegen (blz. 8 e.v.) 
> 3.3 documenten en mappen verplaatsen, kopiëren, verwijderen (blz. 13 e.v.) 
> 3.4 zip-bestanden uitpakken (blz. 11 en 12) 
> 3.5 document- of mapnaam wijzigen (blz. 14) 
> documenten bewerken binnen Magister (blz. 15) 

 documenten delen met collega’s 
> 3.7 documenten delen (blz. 16 – 20) 
 

 studiewijzer maken voor de leerling 
> 4.2 studiewijzer aanmaken (blz. 27 – 29) 
> 4.4 studiewijzeronderdeel toevoegen (blz. 31) 
> 4.5 materiaal toevoegen, bewerken, onderdeel wijzigen (blz. 32 – 37) 
> 4.8 klas of leerling toegang verlenen (blz. 38) 
> 49 studiewijzer kopiëren (blz. 39) 

 studiewijzer delen met collega’s 
> 4.3 studiewijzer delen met collega’s (blz. 30) 
 

 inleveropdracht aanmaken  
> 5.1 opdracht klaarzetten (blz. 44 – 50) 
> 5.2 opdracht wijzigen (blz. 51, 52) 
> 5.5 opdracht beoordelen (blz. 54 – 58) 
> 5.6 opdracht afsluiten (blz. 59) 
 

 bericht versturen naar collega’s, leerling of leerlinggroepen 
 > blz. 4 en 5 in de handleiding 

 
Bijlage bij de Docentencursus ELO Magister 5.6 
Beste docent, 
Om te zorgen voor een overzichtelijk en goed georganiseerde ELO hebben we 
binnen de school keuzes gemaakt in alle mogelijkheden die er zijn. Als je de 
docentencursus doorwerkt kom je af en toe mogelijkheden tegen die bij ons op 
school (nog) niet worden gebruikt.  Hieronder zetten we ze op een rijtje. 
Bij 3.7 
Docenten hebben niet het recht om zelf mappen aan te maken binnen ‘Gedeelde 
documenten’. (Er is voor elke sectie 1 gedeelde map) Via systeembeheer kun je een 
aanvraag doen om mappen te delen binnen een sectie of werkgroep. 
Docenten kunnen alleen documenten  delen met leerlingen via de studiewijzers. 

Bij 4.2 
Docenten kunnen alleen een studiewijzer delen met leerlingen of lesgroepen waar zij les aan 
geven. 

Bij 6.2 
Docenten hebben het recht om een project aan te maken. Projecten worden alleen ingezet 
voor vakoverstijgende situaties zoals excursies, vrijdagmiddagactiviteiten en culturele 
activiteiten. Docenten gebruiken projecten niet voor lesactiviteiten, daarvoor worden de 
studiewijzers en opdrachten gebruikt. 


