Welkom op jouw nieuwe werkplek!
Beste leerling en collega,
Direct na de zomervakantie (2020) heeft iedereen een nieuwe digitale werkplek, gebaseerd op
Windows 10 in combinatie met Office 365. De afgelopen maanden hebben wij in samenwerking met
diverse partners hard gewerkt om de ICT omgeving te vervangen en gereed te maken voor de
toekomst. Afgelopen zomer heb je per mail informatie ontvangen hoe je jouw account kunt
activeren. Dat is belangrijk om aan te kunnen melden!
Zodra je een PC op school inschakelt krijg je een inlogscherm van Windows te zien. Via dit
inlogscherm log je in met jouw mailadres en wachtwoord. Zodra je bent ingelogd zie je jouw
persoonlijk Windows 10 bureaublad. Deze ziet er mogelijk iets anders uit dan wat je gewend bent.

E-mail en bestanden vernieuwd: Microsoft Outlook Online en Onedrive
Met de ingebruikname van de nieuwe werkplek beschikt iedereen over een e-mail adres in Microsoft
Outlook Online. Jouw e-mailadres eindigt op @reynaertcollege.nl of @praktijkschoolhulst.nl. Voor
leerlingen staat er voor het @-teken jouw leerlingnummer, voor medewerkers de roostercode.
Voor medewerkers geldt: wij hebben er voor gezorgd dat al jouw e-mails, agenda en
contactpersonen zijn gemigreerd naar Outlook Online. Alle bestanden in jouw oude persoonlijke map
zijn gemigreerd naar Onedrive. De schijfletter voor jouw nieuwe persoonlijke Onedrive is O:.
Op de achterzijde van deze flyer vind je een beknopte referentiekaart voor de nieuwe werkplek.

Ondersteuning
Op dinsdag 25 augustus zijn er inloopsessies georganiseerd om antwoord te krijgen op jouw vragen
over de nieuwe werkplek:




Locatie Zoutestraat:
13.00u – 16.30u
Locatie Gildestraat:
13.00u – 16.30u
Locatie Frederik Hendriklaan: 13.00u – 16.30u

Natuurlijk kun je ook altijd iemand van de ICT helpdesk om hulp vragen.

Instructiehandleiding
Een uitgebreide instructie handleiding staat ook online. Deze is op roepen door de snelkoppeling op
het bureaublad aan te klikken, of de volgende pagina te openen in de browser:
https://www.reynaert.nl/algemeen/handleidingen/
(ook vindbaar in het menu van deze website onder algemeen / handleidingen)

We wensen je veel werkplezier!
ICT Dienst VO Zeeuws-Vlaanderen

Referentiekaart nieuwe werkplek
Belangrijkste snelkoppelingen op mijn bureaublad
Hiermee open je de Office 365 portal. Dit is een online omgeving waar je bijvoorbeeld
Outlook kunt opstarten. Office 365 wordt voor de beste ervaring standaard in Chrome
geopend.
Hiermee open je Windows Verkenner en heb je toegang tot persoonlijk bestanden die
zijn opgeslagen in je persoonlijke map (Onedrive, O:) en bestanden die centraal in
teammappen zijn opgeslagen
Op het bureaublad vind je tevens snelkoppelingen naar Office applicaties zoals Word, Excel. Je kunt
het internet op door gebruik te maken van Google Chrome, Internet Explorer of Firefox. Je vind hier
tevens een snelkoppeling naar een uitgebreide instructiehandleiding.

Hoe open ik mijn mail in Outlook Online en gebruik ik Onedrive?
Open eerst de Office 365
portal door de klikken op
deze snelkoppeling op jouw
bureaublad. De portal opent
vervolgens in de browser. Je
krijgt dan het overzicht van
applicaties te zien die je
kunt opstarten.
Indien je een applicatie
aanklikt wordt deze in een
nieuw tabblad geopend in
de browser.
Naast Outlook vind je hier
ook Onedrive. Je bekijkt dan
dezelfde bestanden die op
O: staan, maar dan online in
de browser.
Meer informatie of het gebruik van deze applicaties vind je in de instructiehandleiding, zie hiervoor
de andere zijde van deze flyer.

