Schoolmail en Office365 gebruiken
Hieronder leggen we de stappen uit om je schoolmail in te stellen op het standaard mailprogramma
van de iPad en hoe Office 365 van school te activeren.

Schoolmail instellen op iPad
We leggen hier de stappen voor de iOS uit, maar vergelijkbare stappen kun je ook voor Android en
Windows nemen zodat je de schoolmail ook op je telefoon of laptop hebt.
Ga naar Instellingen en scroll in de linker kolom naar Wachtwoorden en accounts

Kies rechts optie Accounts en kies Nieuwe account.

Onderstaande opties verschijnen, kies voor Exchange

Vul de emailadres van school in, verander bij Beschrijving het woord “Exchange” in “CCC mail” o.i.d

Klik op Volgende en de vraag verschijnt of je via Microsoft wil inloggen. Kies daarvoor Log in.

Je wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van Landstede. Maak daar je login-gegevens compleet en
klik op Aanmelden.

Kies in het volgende scherm Doorgaan:

….@leerling.hetccc.nl

We zijn al weer bijna klaar: in de volgende stap moeten in ieder geval de schuifjes op groen staan bij
Mail en Contacten. De rest mag, maar is niet noodzakelijk voor een goede werking van de schoolmail.

Wanneer je nu het standard mailprogramma van de iPad opent, zal de CCC mail zijn toegevoegd.

Office 365 / OneDrive instellen op de iPad
Installeer (maar als het goed is staat de app al op je iPad) en open de OneDrive-app.

Vul het emailadres van school in (incl. @leerling.hetccc.nl) en klik op het pijltje naar rechts
Je wordt doorgestuurd naar de het loginscherm van Landstede (zie uitleg van mail instellen), log daar
wederom in met je emailadres van school en bijbehorend wachtwoord.
Wanneer je het onderstaande scherm ziet (maar met waarschijnlijk geen of minder mapjes), dan is
de aanmelding bij OneDrive voor school gelukt.

Wanneer je nu de andere Office 365-apps opent (Word, PowerPoint, Teams etc.), zal je -als het goed
is- ook al automatisch bij Office365 van school zijn aangemeld.

Office 365 gebruiken op de laptop
Open je browser en ga naar https://login.microsoftonline.com en voer je mailadres van school in en
klik op Volgende.

Je wordt doorgestuurd naar het welbekende inlogscherm van Landstede, vul daar je inloggegevens in
(zie zijn hetzelfde als voor de WiFi) en klik op Aanmelden:

In het volgende scherm wordt gevraagd op je aangemeld wilt blijven.
Advies: kies Ja voor Aangemeld blijven?

Je eindigt in het Dashboard van Office 365 met alle (web-)diensten die in ons abonnement zitten.
Dat is het! Nu heb je toegang tot de Office 365-omgeving van school.

Werk je liever ook zonder internetverbinding in bijv. Word of Powerpoint, dan kun je die applicaties
ook gewoon downloaden (op max. 5 apparaten).
Om gebruik te kunnen maken van alle bewerk-opties in bijv. Word, activeer je ook die geïnstalleerde
programma’s met je login-gegevens van school (…@leerling.hetccc.nl + wachtwoord)

OneDrive in de Verkenner van Windows
Als je de map van OneDrive graag in de Verkenner (of Finder voor Mac) wilt hebben, zorg dan dat de
OneDrive-applicatie is geïnstalleerd op je apparaat. Ga vervolgens online via het Dashboard van
Office 365 naar OneDrive en klik op Sync

Er wordt gecontroleerd of OneDrive al is geïnstalleerd:

Waarschijnlijk vraagt de browser om toestemming om naar een andere App over te schakelen, geef
daar toestemming voor:

Een melding verschijnt rechts onderin dat OneDrive bezig
gaat met het synchroniseren van de mappen met je
apparaat.
Na niet al te lange tijd zie je de map OneDrive – Landstede
Groep in je de Verkenner staan.
Nu kun je –net als bij alle andere mappen op je laptop- met
sleur-en-pleur (oftewel verslepen of met kopiëren en
plakken) bestanden toevoegen van je computer aan
OneDrive en andersom.
Grote voordeel is nu ook dat bijv. Word en Powerpoint ook
met deze OneDrive-map gaan samenwerken en daar
standaard hun bestanden gaan opslaan zodat je niet zomaar
meer schoolbestanden kwijt zult raken.

Voordelig software aanschaffen via slim.nl
Nog een tip: zoek je nog andere software (of hardware) om thuis lekker te kunnen werken: je kunt je
bij www.slim.nl registeren met je mailadres van school en daar software aanschaffen met tot wel
70% korting op de normale prijs (denk bijv. aan beveiligingssoftware of videobewerking-software).

