
Office 365 - thuis inloggen voor leerlingen 
Instructie 
 
 

Let op: Neem bij inlogproblemen of een foutmelding contact op via  
ict.cbsdewiekslag@spectrum-spco.nl 

 

Inloggen voor kinderen thuis - uitleg 

Let op:  
Werkt uw kind op het device wat hij of zij op school gebruikt, dan is het inlogprocedure bij uw 
kind bekend en wordt de SharePointomgeving voor leerlingen opgestart.  
Via de “wafel” (pictogram met 9 puntjes) linksboven kan gekozen worden voor Teams.  
 
Werkt uw kind niet op het device van school, dan geldt het volgende: 
Inloggen thuis doet u via de URL www.office.com. 
De kinderen gebruiken hun inlognaam en wachtwoord die ze op school gebruiken om in te loggen op de 
laptop.  
 
Groep 4 t/m 8 
Elke leerling van groep 4 t/m 8 heeft een eigen office-account. De inlognaam/het e-mailadres van de 
leerlingen is opgebouwd uit de eerste twee letters van hun voornaam, de eerste twee letters van hun  
achternaam en de geboortedag, gevolgd door @spct.nl 
De kinderen kennen hun eigen inlognaam, maar gebruiken op school niet allemaal de toevoeging 
‘@spct.nl’. Deze toevoeging is online wel noodzakelijk. 

 
Voorbeeld e-mailadres: Maartje Paagman, jarig op 31 januari > mapa31@spct.nl 

 
Het wachtwoord wat gebruikt moet worden, is hetzelfde wachtwoord wat de kinderen gebruiken om op 
hun laptop in te loggen. Het wachtwoord bestaat uit een woord die begint met een hoofletter, met 
daarachter twee cijfers. 
  

Voorbeeld wachtwoord: Laptop16 
 

Teams 
De kinderen kunnen vervolgens klikken op het logo van Teams, gevolgd door klik op het blok van hun 
eigen groep. In deze omgeving vinden de online-lessen plaats, als die worden gegeven.  
In de (grijze) balk bovenaan staan links naar de SharePoint-omgeving van de groep. Dit is de omgeving 
waarin kan worden samengewerkt en waar bestanden kunnen worden bewaard. Een en ander zal op 
aanwijzing van de leerkracht gebeuren. 
Ook vindt u in deze balk een link naar Weblinks, waaronder de thuislogin voor Basispoort.  



Mocht u een probleem ondervinden bij het opstarten van Teams, zorg dan dat in uw 
browserinstellingen Cookies van derden worden geaccepteerd. 
 
Wanneer Teams voor de eerste keer wordt opgestart, kan men kiezen voor het downloaden van Teams 
op het eigen apparaat, of het gebruik van de Webapp. 
 
Het gebruik van de download-versie van Teams, geïnstalleerd op het eigen apparaat werkt het beste, 
maar houdt u er rekening mee dat in geval van meerdere gebruikers (zoals uzelf of een ander gezinslid) 
dit wel wat problemen kan geven. Zorg dan dat andere gebruikers van het gezin zijn uitgelogd uit Teams. 
In dit geval is het wellicht prettiger voor uw kind om alsnog “gewoon” de web-app, dus de online-versie 
te gebruiken. 


