Handleiding voor leerlingen – Inloggen in het
schoolnetwerk
Inloggegevens voor het netwerk
Op school wordt gewerkt met een intern netwerk. Leerlingen moeten met
een persoonlijke code inloggen op daarvoor bestemde computers op school.
Na het inloggen is het mogelijk om gebruik te maken van een computer en
het schoolnetwerk.

Inloggen op een leerlingcomputer
Leerlingen loggen in met hun leerlingnummer als gebruikersnaam. De wachtwoorden worden verstrekt door de
mentor en is voor iedereen hetzelfde.
Zodra de leerling voor het eerst inlogt, moet meteen een nieuw wachtwoord worden gekozen. Het wachtwoord
moet uit minimaal 7 karakters bestaan, er moet minimaal één hoofdletter in staan en minimaal 1 cijfer
(Katinka1993 of School2011 zijn correcte wachtwoorden).

Wachtwoord kwijt
Onthoud je wachtwoord, jij bent de enige die het wachtwoord kent. Wanneer je het wachtwoord toch vergeten
bent is er de volgende procedure. Je meldt je bij de balie in ruimte 200 of in het SIC (Studie Informatie Centrum)
bij mevrouw van de Leer of mevrouw Prooij. Daar wordt je wachtwoord weer hersteld. Ben je een eerstejaars
brugklasser? Dan meldt je je bij de heer Braas (docent Informatica) in lokaal 224. Eerstejaars brugklassers mogen
ook een mailtje sturen naar de heer Braas vanuit thuis via Magister (zie onderwerp Mail).
Is één van de drie bovengenoemde personeelsleden afwezig? Dan ga je automatisch naar de ander. Voor
brugklassers geldt dan: stuur een mailtje vanuit Magister.
Als je je hebt gemeld krijg je een nieuw wachtwoord. Dat nieuwe wachtwoord werkt niet meteen. Dit kan 24 uur
duren.

Opslaan bestanden
Je kunt bestanden opslaan. Je hebt een beperkte eigen schijfruimte van 25 MB. Heb je te weinig ruimte. Tip: zet je
bestanden online met tools zoals Dropbox, Gmail drive, Skydrive etc. Je kunt dit allemaal doen via de browser
zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox. Op die manier kun je er thuis ook bij. Gebruik geen of zo weinig
mogelijk een usb-stick omdat je hier niet op kunt vertrouwen.

Mail
Leerlingen kunnen berichten versturen en ontvangen via Magister – ELO – Berichten. De handleiding en regels zijn
te vinden via Magister – ELO – Documenten – magister leerlingen - Berichtenverkeer_ELO
leerlingen_handleiding.pdf.

Printers
In de verschillende ruimten waar leerlingcomputers staan, zijn ook printers beschikbaar voor gebruik door de
leerlingen. Vraag jouw docent of toezichthouder waar je kunt printen.

Gedragscode
Alle computers kunnen vanuit een docentenwerkplek of toezichtwerkplek worden gevolgd op gebruik. Leerlingen
worden verantwoordelijk gehouden voor hun gedrag via hun persoonlijke inlogcode. De regels staan beschreven
in de “gedragscode internetgebruik & digitale leermiddelen” (te raadplegen via Magister – ELO – Documenten –
magister leerlingen).

