HOE MELD IK MIJ DE EERSTE KEER AAN BIJ OFFICE 365?
A.

Invullen accountgegevens
1) Surf naar http://office365.romerocollege.be.
2) Je krijgt twee velden te zien. In het bovenste veld
vul je je nieuwe e-mailadres in (wij nemen als
voorbeeld leerling Stu Dent – die vult hier dan
stu.dent@student.romerocollege.be in)
3) In het tweede veld vul je het wachtwoord in dat
je via de school ontvangen hebt. Dit wachtwoord
bevat 8 tekens, waarvan het eerste teken een
hoofdletter is; de volgende drie tekens zijn kleine
letters en de laatste vier tekens zijn cijfers
(bijvoorbeeld Moxa0827) – let wel: dit wachtwoord is
hoofdlettergevoelig!
4) Druk op de blauwe knop Aanmelden.
5) Er wordt onmiddellijk gevraagd dit tijdelijke
wachtwoord te wijzigen in je definitieve
wachtwoord. Let wel, dit wachtwoord moet (!)
minstens 8 tekens bevatten, waarvan minimaal 1
hoofdletter, minimaal 1 kleine letter EN minimaal 1
cijfer. Onthoud dit wachtwoord goed en bewaar het
bij voorkeur op een veilige plek. Een voorbeeld van
een goed wachtwoord zou miG63aak of
17Mog2Andr kunnen zijn. Maak dit wachtwoord niet
te eenvoudig (dus niét iets als Piet1234): dat
vergroot het risico dat anderen het kunnen raden en
je account kunnen misbruiken.
Je merkt hier drie velden op. In het bovenste veld vul
je nog één keer het tijdelijke wachtwoord in dat je
van de school hebt ontvangen. In veld 2 en 3 vul je je
nieuwe wachtwoord in. Vervolgens druk je op de
knop Wachtwoord bijwerken en aanmelden.
6) Mogelijk verschijnt nu een vraag van je browser of je
dit (nieuwe) wachtwoord door de browser wil laten onthouden. Antwoord hier bij
voorkeur Nee op, tenzij het om je persoonlijke toestel gaat waarop alleen jij je aanmeldt
bij Windows.

B. Invullen GSM-nummer of alternatief e-mailadres
7) Er verschijnt nu een webpagina met de blauwe knop Nu instellen. Druk op deze knop.

8) Er wordt nu
gevraagd ofwel een
e-mailadres, ofwel
een GSM-nummer in
te vullen. Waarom is
dit nodig? Stel, je
bent je wachtwoord
vergeten! Dan zal
Microsoft op jouw vraag een code sturen naar dit e-mailadres of naar dit GSM-nummer
waarmee je dan de mogelijkheid krijgt een nieuw wachtwoord in te stellen (zie ook het
document ‘Help! Ik ben mijn wachtwoord van
Office 365 vergeten!’).
a. Je hebt voor Telefoon gekozen:
i. Kies je land/regio (België) en
vul je mobiele
telefoonnummer in.
ii. Geef aan op welke manier je
de code wilt ontvangen: via
sms (kies dan SMS-bericht
verzenden) of via
telefoongesprek (kies dan Mij
bellen).
iii. Vul de ontvangen code in,
druk op de knop Verifiëren en
bevestig met Voltooien.
b. Je hebt voor E-mailadres gekozen:
i. Vul een ‘alternatief’ emailadres in,
bijvoorbeeld dat van
gmail.com of van een
internetprovider als
telenet.be of skynet.be
(gebruik hier echter NIET
je
@student.romerocollege.be adres).
ii. Druk op de knop E-mail me en vul de code in die je op dat e-mailadres
hebt ontvangen.
iii. Klik op Verifiëren en rond af met Voltooien.
9) Als alles is gelukt, kun je je nu aanmelden met je e-mailadres
(<voornaam.achternaam>@student.romerocollege.be) en met je nieuwe wachtwoord.
Wellicht krijg je al meteen kadertjes te zien die je verzoeken om Office 2016 te
downloaden en om je tijdzone correct in te stellen. Daarover verneem je meer in de
respectieve documenten ‘Hoe download en installeer ik Office 2016 op een computer
thuis?’ en ‘’Hoe kan ik e-mailen met mijn romerocollege-adres?’. Succes!

