
ICT Introductie



Eerste keer inloggen op de schoolcomputer

• Je gebruikersnaam is 12345678
Vervang 12345678 door je leerlingnummer

• Je wachtwoord is persoonlijk en geheim

• Je ontvangt je wachtwoord maar eenmalig

Net als je boeken en rekenmachine moet je je
wachtwoord ook altijd bij je hebben in de les!



Wachtwoord wijzigen op de schoolcomputer
Om je wachtwoord makkelijker te onthouden ga je nu je wachtwoord wijzigen. Op 
school kun je je wachtwoord als volgt wijzigen:

1. Druk tegelijkertijd op: Ctrl + Alt + Del
2. Klik op Wachtwoorden wijzigen

Volg de instructies op het scherm

Tips:
• Vul 1 x je huidige wachtwoord in
• Vul 2 x je nieuwe wachtwoord in
• Schrijf je nieuwe wachtwoord op in je agenda



Office365 E-mail | Inloggen
Je krijgt van school een e-mail adres, alle informatie van school ontvang je op dit e-
mailadres.

1. Ga via internet naar www.dendron.nl

2. Klik bovenin de balk op Office 365

3. Vul bij gebruikersnaam je e-mail adres van
school in: 12345678@leerling.dendron.nl
Vervang 12345678 door je leerlingnummer

4. Vul je (nieuwe) wachtwoord in



Office365 inloggen
• Na het opstarten van Office365 worden alle Office 365 apps getoond die je kunt 

gebruiken
• Selecteer nu de email app Outlook



Office365 Outlook
• Na het opstarten van Office365 Outlook zie je automatisch je Office365 Postvak 

IN



Office365 OneDrive
• Selecteer links boven de negen puntjes en je krijgt alle apps te zien van Office365



Office365 One Drive
• Onedrive kun je gebruiken om al je bestanden in de Office365 “Cloud” op te slaan
• Het scherm toont een overzicht van al je Onedrive bestanden
• Voor nieuwe brugklasleerlingen zijn er natuurlijk nog geen bestanden op de 

OndeDrive aanwezig bij start schooljaar



Office365 Mappen maken op OneDrive
• Gebruik de knop Nieuw om drie mappen te maken voor de vakken: Engels, 

Nederlands en Wiskunde



Somtoday
Het leerlingenadministratie pakket van het Dendron College heet
Somtoday. Hier kunnen docenten, je ouders en jezelf de voortgang
van je opleiding volgen.

1. Ga via internet naar www.dendron.nl
2. Klik rechts bovenaan de pagina op het kopje Somtoday
3. Vul je volledige gebruikersnaam in (dus 12345678@leerling.dendron.nl)

Vervang 12345678 door je leerlingnummer
4.   Vul het bijbehorende wachtwoord in

mailto:DD12345678@leerling.dendron.nl


Somtoday: Rooster, huiswerk en cijfers
Na het inloggen kom je automatisch in het overzichtsscherm terecht van Somtoday. 
Met behulp van de knoppen rooster, huiswerk, cijfers, etc. kom je snel bij de 
informatie die je wilt weten



ItsLearning
De elektronische leeromgeving (ELO)van het Dendron College heet
ItsLearning. Hier kunnen docenten informatie en opdrachten voor je klaarzetten
1. Ga via internet naar www.dendron.nl
2. Klik rechts bovenaan de pagina op het kopje ItsLearning
3. Selecteer aanmelden met schoolaccount

3. ItsLearning zal automatisch met behulp van Single Sign On (SSO) je inloggegevens 
gebruiken. 

4. Mocht ItsLearning niet automatisch je account herkennen, dan vul je je volledige 
gebruikersnaam in (dus 12345678@leerling.dendron.nl)
Vervang 12345678 door je leerlingnummer en vul het bijbehorende wachtwoord in

mailto:12345678@leerling.dendron.nl


Printen & Kopieren
• De eerste keer dat je een document print naar een ”FollowMePrinter” wordt je 

pincode per email naar je Office 365 Outlook gestuurd
• Schrijf je pincode op in je agenda

Printen:
• Print naar “FollowMePrinter”
• Loop naar de printer
• Volg de instructies bij de printer

Pincode vergeten of Pincode opnieuw instellen
• Zoek in het Start Scherm op pincode of printer
• Klik op uniFLOW printer pincode wijzigen
• Klik op Genereer nieuwe PIN-Code
• Schrijf je pincode op in je agenda



WiFi
Er is WiFi beschikbaar op het Dendron college voor alle leerlingen en medewerkers:

Eduroam
eduroam (education roaming) maakt het voor leerlingen mogelijk om op een veilige 
manier gebruik te maken van het draadloze netwerken onderwijs- of 
onderzoeksinstelling wereldwijd. 

•Eenmalig inloggen
•Maak verbinding met het Wifi netwerk eduroam
•Vul bij "identiteit" je volledige gebruikersnaam in (dus ...@leerling.dendron.nl)
•Vul het bijbehorende wachtwoord in

•Let op! Android apparatuur: Kies bij certificaat: Niet valideren


