WIFI
Je kunt op school met je eigen smartphone, laptop of tablet gebruik maken van het WIFI
netwerk ‘CVo-AV-Wifi’. Kies bij de WIFI instellingen op je eigen apparaat voor dit
netwerk. Open daarna je browser. Er verschijnt dan een inlogscherm van Xirrus:

Gebruikersnaam

= je leerlingnummer (012345)

Wachtwoord

= het wachtwoord dat je hebt gekozen om in te loggen op de pc

Sommige browsers vragen of je de site vertrouwt, klik in die gevallen op ‘ja’ of ‘ok’ om
bij het inlogscherm te komen.
De verbinding met het netwerk wordt verbroken op het moment dat jouw eigen apparaat
of de WIFI antenne daarvan in de slaapstand gaat of wordt uitgezet. Je moet daarna
opnieuw inloggen.

Wat ziet de school?
Het WIFI netwerk is er in de eerste plaats om te gebruiken voor je
schoolwerk. Om er voor te zorgen dat het daar ook goed voor
gebruikt kan worden, wordt het WIFI netwerkt continu en
automatisch gemonitord. Bij deze metingen wordt vastgelegd wie
zich hebben aangemeld, met wat voor apparaat, waar zij zich in de
school bevinden en naar welke websites zij gaan. In het geval van
storingen of problemen met de bandbreedte worden de metingen
bekeken. Daarbij kan de school niet zien wat jij op je eigen privé
apparaat hebt staan of doet. Wel naar welke websites je surft. Als
je surfgedrag niet binnen de schoolregels past kan je daar op
worden aangesproken.
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Office 365
Alle leerlingen hebben een Office 365 account. Om dit op te start kies je
voor de link op de Heerenlanden website of tik je in de webbrowser in
http://365.heerenlanden.nl. Na het inloggen vind je daar de volgende
zaken:
Outlook (Web App)
Dit is de online mailomgeving voor jouw e-mailadres van school. Jouw emailadres ziet er als volgt uit:
Stamnummer uit magister@leerling.heerenlanden.nl,
bijvoorbeeld: 123456@ leerling.heerenlanden.nl
Agenda





OneDrive for business
OneDrive for business is vergelijkbaar met Dropbox of Google Drive. Hier
heb je 1 TB aan opslagruimte. Je kunt er mappen maken en bestanden
opslaan. Deze mappen en bestanden kan je delen met anderen. Extra bij
OneDrive for business in Office 365 is dat je na het klikken op ‘nieuw’ de
volgende opties krijgt:

Word web app, online versie van Word;

Excel web app, online versie van Excel;
PowerPoint web app, online versie van PowerPoint;
OneNote, een online notitieblok;
Excel-Enquête, snel een online een enquête maken.

Het is mogelijk OneDrive for business op je eigen laptop of tablet te installeren waardoor
de inhoud tussen alle apparaten gesynchroniseerd wordt.
Via Office 365 kan elke leerling op maximaal 5 apparaten gratis Microsoft Office
installeren. Kijk daarvoor in Office 365 bij de instellingen onder het kopje ‘Software’.
Inloggen:

o Ga naar http://heerenlanden.nl en klik op ‘Office 365’.
o Je komt nu op een pagina ‘login met je schoolaccount’:
Gebruikersnaam =
je leerlingnummer (012345)
Wachtwoord
=
het wachtwoord dat je hebt gekozen voor het educatieve netwerk
De allereerste keer moet je de juiste tijdzone kiezen. (Amsterdam)

Let op
Je inloggegevens voor het educatieve netwerk worden dus ook
gebruikt voor het inloggen op het WIFI netwerk en het inloggen
op Office 365. Ze zijn gekoppeld, als je je wachtwoord
verandert, verandert het voor alle drie!
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Magister
In magister vind je o.a. de volgende zaken:
o
Agenda;
o
Huiswerk;
o
Cijfers;
o
Aanwezigheid;
o
Elo(Berichten, Bronnen, Opdrachten en
studiewijzers
o
Berichten.

De volgende keren
1. Ga naar http://heerenlanden.nl.

2. Klik in op de tekst Magister leerling/ouder.

Gebruikersnaam =
je leerlingnummer (bijvoorbeeld 123456)
Wachtwoord
=
het wachtwoord dat je hebt gekregen voor Magister
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Het educatieve netwerk
Het educatieve netwerk draait op de computers in de computerlokalen, mediatheken
en de laptops van school.
Ben je nieuw hier op school? Gebruik dan de eerste keer de volgende manier van
inloggen:
Gebruikersnaam =
je leerlingnummer (voorbeeld 012345)
Wachtwoord
=
je geboortedatum zonder voorloopnullen
Voorbeelden:
 1 mei 2001 wordt 1-5-2001;
 16 november 2000 wordt 16-11-2000;
De eerste keer dat je inlogt moet je het wachtwoord veranderen. Kies een sterk
wachtwoord.
Je wachtwoord blijft zes maanden geldig, daarna moet je het veranderen.
Ben je niet nieuw hier op school dan is je wachtwoord van vorig jaar nog geldig.

Over sterke wachtwoorden
1. Kies een wachtwoord dat tenminste 8 tekens lang is.
2. Gebruik nooit een deel uit je gebruikersnaam in je
wachtwoord. Als je gebruikersnaam Hond123 is,
gebruik dan geen hond in je wachtwoord.
3. Gebruik geen gewone woorden en wissel letters en
cijfers af.
4. Maak je wachtwoord nooit hetzelfde als je
gebruikersnaam. Dit is extreem makkelijk om te
raden, en word mogelijk als eerste geprobeerd door
een aanvaller.
5. Voorkom gemakkelijk te raden wachtwoorden zoals
"wachtwoord", voor wachtwoorden die te maken
hebben met je persoonlijke leven je persoonlijke
leven geldt hetzelfde. Voorkom het gebruik van
bekende en veel gebruikte namen in je wachtwoord.
6. Goede wachtwoorden zijn willekeurig. Probeer
willekeurigheid in je wachtwoorden te gebruiken. De
beste wachtwoorden zijn willekeurige combinaties
van letters en cijfers zoals "493043ferw" of
"4nfj4jkkl3" .
7. Geef je wachtwoord nooit door aan iemand anders.
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