Dendermonde, oktober 2016

Betreft: Office 365 / Office 2016 voor alle leerlingen van het Óscar Romerocollege, Dendermonde
Geachte ouders
Afgelopen zomer hebben alle personeelsleden van het Óscar Romerocollege een nieuw e-mailadres
gekregen. De school heeft er echter voor gezorgd dat ook al onze leerlingen, waaronder dus uw zoon
of dochter, een eigen e-mailadres ontvangen (voornaam.familienaam@student.romerocollege.be).
Tegelijk met zo’n e-mailadres krijgt uw zoon of dochter ook de mogelijkheid een volledig Microsoft
Office-pakket op maximaal vijf eigen thuiscomputers te installeren en te gebruiken. Deze ‘Office
365’-service is gratis en blijft actief zolang uw kind aan onze school verbonden is.
Verder krijgt uw zoon of dochter 1 TB persoonlijke opslagruimte op het internet. Bestanden die hij of
zij hier bewaart, kunnen bovendien worden gedeeld met medeleerlingen en lesgevers. Deze
gegevens zijn vervolgens bereikbaar vanaf om het even welk internet-apparaat, zoals pc, tablet of
zelfs smartphone.
Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, hoeft uw zoon of dochter zich slechts aan te
melden op http://office365.romerocollege.be met zijn/haar persoonlijke e-mailadres en
wachtwoord. Deze gegevens bezorgen we aan uw zoon of dochter enkele dagen voor de aanmelding.
Deze dienst is zoals gezegd geheel gratis. We kunnen als school echter geen technische
ondersteuning bieden. U zal begrijpen dat dat praktisch ook niet haalbaar is voor 3000+ leerlingen.
Op www.romerocollege.be/algemeen/office365 verneemt u echter meer over de juiste
voorwaarden en de verantwoordelijkheid van zowel gebruiker als school met betrekking tot dit
project. U vindt hier bovendien stap-voor-stap instructies om snel en vlot met deze Office 365service van start te kunnen. We adviseren u deze instructies zeker even door te nemen, samen met
uw kind.
Belangrijk is wel dat uw zoon of dochter zijn/haar account uiterlijk binnen de maand na ontvangst
van de accountgegevens activeert door zich bij de service aan te melden. Gebeurt dat niet, dan is dat
niet langer meer automatisch mogelijk!
Wij hopen dat uw zoon of dochter tijdens zijn/haar schoolcarrière aan het Óscar Romerocollege veel
nut mag halen uit dit Office-project.
Vriendelijke groeten

De directies van het Óscar Romerocollege, Dendermonde

