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1 Office 365  

1.1 Inleiding 
 

Office 365 is het elektronisch leerplatform waarmee de Sint-Paulusschool werkt. Deze toepassing 

biedt vele mogelijkheden: 

- mailen met leerkrachten 

- leerkrachten kunnen er documenten op plaatsen die in de les gebruikt worden 

- leerkrachten kunnen er opdrachten op plaatsen die jij dan kan downloaden, maken en meteen kan  

  terugbezorgen aan de leerkracht 

- jij kan ook documenten delen met medeleerlingen  

 

 

 Bovendien is het mogelijk om het volledige Office-pakket gratis thuis te installeren. Hiervoor 

        kan je het filmpje bekijken dat je vindt bij de ‘Handleidingen’ voor leerlingen.  
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1.2 Eerste aanmelding – wachtwoord vergeten 

Surf naar de portaalsite van de Sint-Paulusschool www.sgsintpaulus.eu.  

Klik rechts op ‘Office 365’ bij ‘Leerlingen’ en log in met: 

- jouw eu-mailadres (voornaam.familienaam@sgsintpaulus.eu) 

- het wachtwoord dat je gekregen hebt 

 

Als je je Office365-account voor de eerste keer gebruikt, zal je eerst nog enkele stappen moeten 

uitvoeren voordat je je account effectief kan gebruiken. Geen paniek, deze stappen moet je slechts 

eenmalig uitvoeren. 

 

In het geval je je wachtwoord eens zou vergeten, zal Office 365 zich baseren op wat je bij 

je eerste aanmelding hebt ingesteld (zie hieronder).   

Het makkelijkst is om te kiezen voor ‘authenticatie voor telefoon’.  

Hierbij zal een sms gestuurd worden naar je gsm-nummer om zo een nieuw wachtwoord 

te kunnen instellen. 

 

Bij je eerste aanmelding, zal je onderstaande schermen doorlopen met 3 mogelijkheden om toegang 

te krijgen tot je account. Deze schermen zal je ook te zien krijgen als je je wachtwoord zou vergeten 

en opnieuw je wachtwoord moet instellen. We herhalen hierbij nog eens dat het makkelijkste is om 

te kiezen voor ‘authenticatie voor telefoon’.  

 

 

http://www.sgsintpaulus.eu/
mailto:voornaam.familienaam@sgsintpaulus.eu
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1.2.1 Mogelijkheid 1: authenticatie voor telefoon 

Hierbij wordt er een sms gestuurd naar je gsm-nummer.  

Stap 1: Geef je land en je gsm-nummer in. 

 

Stap 2: Klik op ‘sms-bericht verzenden’.  

Stap 3: Je ontvangt een sms-bericht van 8850 met een code en deze geef je in.  

 

Stap 4: Je klikt op de knop ‘verifiëren’.  
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1.2.2 Mogelijkheid 2: e-mailadres 

Bij deze mogelijkheid geef je een tweede e-mailadres in waarnaartoe men een mail kan sturen met 

daarin een link om je wachtwoord te resetten.  

Nadat je dit tweede e-mailadres hebt ingevuld, klik je op de knop ‘e-mail me’. Daarin zal een link 

staan om het tweede e-mailadres te bevestigen.  

 

1.2.3 Mogelijkheid 3: beveiligingsvragen 

Je selecteert 3 vragen waarvan jij alleen de juiste antwoorden kent en kan geven. Als je dan je 

wachtwoord verliest, kan je je wachtwoord resetten door de 3 juiste antwoorden te geven op de 

door jou ingestelde vragen.  
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1.3 Wachtwoord wijzigen 

Om je wachtwoord te wijzigen, volg je onderstaande stappen: 

 

1. Meld je aan en klik aan de rechterkant op het tandwiel. 

2. Klik op ‘Office 365-instellingen’. 

3. Klik aan de linkerkant op ‘Beveiliging en privacy’ en vervolgens rechts op ‘Wijzig uw 

wachtwoord’.  

 
  

  

 

4. Vul de gevraagde gegevens aan. Kies voor een sterk wachtwoord (zie 1.3.1)!  

 

voornaam.familienaam@sgsintpaulus.eu 
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1.3.1   Wat is een sterk wachtwoord? 

Een sterk wachtwoord is een wachtwoord dat minstens 8 tekens lang is, bestaat uit zowel kleine 

letters als minstens 1 hoofdletter en ook minstens 1 cijfer.  Indien mogelijk, maak je het nog 

veiliger door er ook een leesteken zoals een komma, punt of vraagteken in te zetten. 

 

 

Hoe moeilijker je een wachtwoord maakt, hoe veiliger het 

is.  Zo kunnen andere mensen NIET in JOUW naam inloggen en 

ben je zeker dat alles goed verloopt, vermijd je dat iemand 

anders iets kan rondsturen in de mailgroepen onder jouw 

naam, iets kan plaatsen op jouw eigen blog of een zoekertje 

kan wijzigen met jouw naam op.  

 

Probeer te vermijden dat je wachtwoord een woord is dat in een woordenboek zou gevonden 

kunnen worden.  Ook namen van beroemdheden, films, feestdagen of bekende afkortingen zijn 

niet veilig.  Er bestaan speciale paswoordwoordenboeken waarmee een hacker dergelijke 

paswoorden op enkele seconden gekraakt heeft!  Combineer dus letters, cijfers en leestekens! 
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2. Tegel ‘Leerling’ en Schoolware  

2.1 Tegel ‘Leerling’ vastmaken en inloggen in Schoolware 

1) Ga naar de portaalsite van de Sint-Paulusschool www.sgsintpaulus.eu en klik bij ‘Leerlingen’ 

op ‘Office 365’.  

 
 

2) Vul je gebruikersnaam (het eu-mailadres) met het bijhorende wachtwoord in.   

3) Klik vervolgens links op de knop met 9 kleine tegels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgsintpaulus.eu/
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4) Klik op ‘Alle apps’. 

 
 

5) Ga naar de app ‘Leerling’. 

 

 
6) Als je deze app wilt vastmaken aan het startscherm: 

- ga met je cursor op de app staan 

- klik met je rechtermuisknop op de drie puntjes die verschijnen  

- kies voor ‘Vastmaken aan startprogramma’ 
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7) Klik op de app ‘Leerling’ om in te loggen op de toepassing SCHOOLWARE. 

Vul je gebruikersnaam (naar de vorm VoornaamFamilienaam) en je wachtwoord in. 

 

 
 

2.2 Agenda gebruiken in Schoolware 

Als je ingelogd bent in Schoolware, klik je links op ‘Agenda’ om je lesrooster te zien. 

 

 

In je lesrooster worden deze symbolen gebruikt: 

 

  

 


