Informatie over je mailadres en inloggen
Tijdens de vakantie zijn er een aantal zaken veranderd rondom het inloggen op school,
bij Office 365, op de WiFi en bij SOMtoday. Ook de samenstelling van het e-mailadres
van leerlingen is veranderd. In deze folder krijg je daar informatie over.
Samenstelling e-mailadres
Vanaf nu bestaat het e-mailadres uit:
leerlingnummer@leerling.heerenlanden.nl
Voorbeeld: 31234@leerling.heerenlanden.nl
Inloggen op de computers en laptops van school
Gebruikersnaam

=

je e-mailadres van school
leerlingnummer@leerling.heerenlanden.nl
Let op: vul altijd je complete e-mailadres in.

Wachtwoord
leerling
klas 1

=

Wachtwoord
leerling
klas 2 en hoger

=

je geboortedatum
De volgende voorbeelden geven aan hoe je je
geboortedatum moet invullen:
- 7 juli 2006 wordt 07-07-2006
- 12 december 2005 wordt 12-12-2005
- 29 februari 2003 wordt 29-02-2003
het wachtwoord dat je eind vorig jaar gebruikte is nog steeds
geldig

Ons advies: verander je wachtwoord zo snel mogelijk (moet binnen 1 maand). Dat
kan online via het inlogscherm voor Office 365: https://portal.office.com.
Wachtwoord kwijt of aanpassen? Eerst herstelinformatie opgeven!
Om online je wachtwoord te kunnen aanpassen moet je eerst eenmalig herstelinformatie
(=een e-mailadres of 06-nummer) opgeven. Die wordt gebruikt om je een code toe te
sturen waarmee je je wachtwoord kunt aanpassen.
Ga hiervoor naar https://Aka.ms/ssprsetup en volg de instructies op het scherm.
Let op: verander je je wachtwoord voor de computers en laptops op school dan verandert
ook je wachtwoord voor Office 365 en WiFi (Eduroam).
Vul je 3 keer een verkeerd wachtwoord in dan wordt jouw account 10 minuten
geblokkeerd. Kies altijd een sterk wachtwoord dat bestaat uit 8 tekens, afwisselend
letters, leestekens en cijfers. Jouw wachtwoord is persoonlijk, geef dat niet aan een
ander.
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Inloggen bij Office 365
In Office 365 vind je onder andere je schoolmail en je persoonlijke OneDrive.
Office 365 vind je vanaf nu op https://portal.office.com
Gebruikersnaam

=

je e-mailadres van school
leerlingnummer@leerling.heerenlanden.nl
Let op: vul altijd je complete e-mailadres in.

Wachtwoord

=

je geboortedatum totdat je jouw wachtwoord hebt aangepast

Zorg dat je in Office 365 je mail koppelt aan een eigen privé mailadres. Klik hierbij altijd
de optie Kopie bewaren aan!
Over OneDrive
OneDrive is vergelijkbaar met Dropbox of Google Drive en de plek waar je bestanden
kunt opslaan. Deze mappen en bestanden kan je delen met anderen. Je hebt 1 TB aan
opslagruimte ter beschikking.
Het is mogelijk jouw OneDrive te synchroniseren met je eigen laptop of tablet. Op je
eigen apparaat moet je dan wel OneDrive for business/zakelijk installeren.
Gratis Microsoft Office
Via Office 365 kan elke leerling op maximaal 5 apparaten gratis Microsoft Office
installeren.
Filmpjes met uitleg vind je op: https://www.youtube.com/user/ICTCVOAV.
Inloggen op WiFi
Eduroam
Kies bij voorkeur voor verbinden met het netwerk ‘Eduroam’, dat is ons snelste WiFi
netwerk met de hoogste capaciteit. Met Eduroam blijf je ook altijd verbonden, alleen als
je je wachtwoord hebt veranderd dan moet je een keer opnieuw inloggen.
Gebruikersnaam

=

leerlingnummer@leerling.heerenlanden.nl
Let op: vul altijd je complete e-mailadres in.

Wachtwoord

=

je geboortedatum totdat je jouw wachtwoord hebt aangepast.
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CVo-AV-WiFi
Je kunt ook inloggen op het netwerk ‘Cvo-AV-Wifi’. Dit netwerk is langzamer en je moet
nadat je apparaat in de energiebesparingsstand is geschoten opnieuw inloggen. Het
inloggen wijkt af van inloggen op Eduroam.
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
bijvoorbeeld: 123456

Wachtwoord

=

je geboortedatum totdat je jouw wachtwoord hebt aangepast

Sommige browsers vragen of je de site vertrouwt, klik in die gevallen op ‘ja’ of ‘ok’ om
bij het inlogscherm te komen.
Inloggen bij SOMtoday
Ga naar https://cvoav.somtoday.nl en kies bij school voor ‘CVO-AV’
Gebruikersnaam

=

je leerlingnummer
bijvoorbeeld: 123456

Wachtwoord

=

Jouw zelfgekozen wachtwoord voor SOMtoday
Is het de eerste keer dat je inlogt? Dan staat er een mail met
jouw wachtwoord klaar in je schoolmail in Office 365. Volg de
instructies in deze mail. Geen mail gehad? Meld je bij je mentor.
Je wachtwoord voor SOMtoday kan je wijzigen door in SOMtoday
te klikken op ‘mijn profiel’. Daar vind je ook je e-mailadres van
school.

Wachtwoord SOMtoday vergeten? Ga naar inlogpagina SOMtoday en
klik op wachtwoord vergeten. Lees goed wat er op je scherm staat.
Er zal een mail naar je schoolmail worden gestuurd met daarin
nieuw gegevens.
Neem voor meer naslagwerken en instructies ook eens een kijkje op de site!
Vragen? Kom langs in de mediatheek!
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