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Aanmelden bij Office 365 

Bij de inschrijving van onze school krijg je gratis een Office 365 abonnement.  Daarmee bespaar je de 

som van 99 euro per jaar.  Zolang je bij ons les volgt, hoef jij dit niet te betalen. 

 

1 Wat is Office 365 
Office 365 is een abonnement bij Microsoft.   

In eerste instantie kan je het gebruiken als een mail-toepassing en heb je via de school je eigen 

emailadres. 

Dit abonnement bevat ook de Office-desktoptoepassingen waarmee je vertrouwd bent, zoals Word, 

PowerPoint en Excel en die je gratis mag downloaden en installeren op 5 toestellen. 

Je krijgt ook extra online opslagruimte en functies in de Cloud waarmee je online aan bestanden kunt 

werken. Met een abonnement krijg je altijd de nieuwste functies, oplossingen en beveiligingsupdates 

samen met doorlopende technische ondersteuning zonder extra kosten. Je kan de apps op je computer 

gebruiken maar ook op meerder  pc's, Macs, tablets en telefoons. 

 

2 De eerste keer aanmelden? 
Ga naar de website www.office.com  

 

Neem je inschrijvingsbewijs bij de hand. 

Onderaan dit bewijs kan je je gebruikersnaam en wachtwoord vinden. 

 

Je zal merken dat C+nummer overeenkomt met jouw cursistennummer. 

 

Gebruik dus je C-adres om je aan te melden en het voorlopig wachtwoord. 

Als je je C-adres intypt kom je automatisch op onderstaande webpagina. 

 

 
Hier kan je je voorlopig wachtwoord ingeven. 

Je zal het de eerste keer moeten veranderen. 

 

Let op 

Als je ook het leerplatform gebruikt heeft dit dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord. 

Ook daar zal je de eerste keer je wachtwoord moeten veranderen.   

Het leerplatform weet niet dat jij je wachtwoord bij Office 365 hebt veranderd! 

Denk goed na welk wachtwoord je gaat kiezen.  
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3 De negen stippen 
 

Office 365 is een website met veel mogelijkheden. 

Via de 9 stipjes aan de linkerkant kan je steeds een overzicht krijgen van alle toepassingen. 

 

 
  

Wil je programma’ downloaden? 

Volg 

Wil je een online App 

Gebruiken? 
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4 Outlook 
Dit is een online mail app waarmee je naar je leerkracht of medecursist kan mailen. 

Maak een nieuw bericht. 

Typ je eigen naam.  Je zal zien dat het C-adres waarmee je inlogt hier niet van toepassing is. 

Het is omgezet in je eigen naam. 

 
 

Leerkrachten   voornaam.naam@lbconderwijs.be   

Cursist   voornaam.naam@lbccursist.be  

 

Regelmatig zal je mails ontvangen van je leerkracht of mededelingen van de school. 

 

 

 

5 Bestanden online 
Hier kan je je bestanden online bewaren. 

 

 

6 Word online  
 

Hier kan je online een tekst aanmaken en je kan die terug vinden in je OneDrive.  Je hebt hier een 

eenvoudige versie van het programma Word. 

 

 

7 Programma’s downloaden  
Ga eerst naar de 9 stipjes. 

Volg dan de pijl bij Office 365. Hier kan je de Programma’s Word – Excel, PowerPoint gratis installeren 

op 5 toestellen. 
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