Korte handleiding O365=Office 365
Let op: er worden hier en daar door Microsoft wijzigingen doorgevoerd, dus de afbeeldingen en teksten kunnen afwijken
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1. Inloggen
a. Ga naar de website van de Grundel. Klik rechtsboven op Inloggen en klik vervolgens op
Office 365 leerlingen.
b. Vul inlognaam in: leerlingnummer@mijncarmelhengelo.nl
c. Vul wachtwoord in. Weet je het wachtwoord niet, neem dan contact op met de ictcoördinator.

d. Klik op Aanmelden

Je bent nu ingelogd op en aangemeld bij O365.
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2. Openingsscherm
Standaard is de startpagina:

Je kunt in dit beginscherm oa kiezen uit: Onenote, Outlook (=E-mail), Teams, Personen, Forms,
Onedrive of Sharepoint.
Vooralsnog zijn Outlook, Onenote, Teams en Onedrive de belangrijkste opties. Met Outlook kun je
mailen en Onedrive is een online opslag van 1TB. Onenote oa gebruikt tijdens de lessen. Onenote is
eigenlijk een soort schrijfblok. Je kunt in Onenote naast teksten ook plaatsjes en filmpjes plaatsen.
Bestanden die je op Onedrive maakt/bewaart kun je delen met anderen, waarbij je kunt kiezen of
anderen alleen mogen lezen of mogen bewerken. Bijzonder is dat je tegelijkertijd met meerdere
gebruikers aan één document kunt werken. Als je Onedrive synchroniseert met je eigen laptop of
pc heb je altijd jouw bestanden bij de hand, ook als je geen internet hebt. Teams komt in de loop
van het schooljaar 1920 aan de orde.
Hieronder worden E-mail (kort) en Onedrive (uitgebreid) besproken.
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3. E-mail
Bij de eerste keer dat je de E-mail gebruikt wordt gevraagd in welke tijdzone je woont.
Kies (UTC +01:00) Amsterdam, enz. en klik op Opslaan.

Outlook behoeft waarschijnlijk weinig toelichting. Het is een mailprogramma zoals Gmail, Hotmail,
enz. Aangezien alle leerlingen van Lyceum de Grundel toegang hebben tot deze O365-omgeving
kun je eenvoudig het mailadres van medeleerlingen achterhalen.
a. Klik op Nieuw bericht

b. Typ achter Aan een voornaam en/of achternaam in.

c. Veel leerlingen willen dat de schoolmail doorgestuurd wordt naar hun privémail, dat kan.
Klik op het ‘wieltje’ rechtsboven en dan op E-mail.
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Klik daarna op Doorsturen (links), klik op Doorsturen starten, vul je eigen mailadres in,
plaats een vinkje voor Een kopie van doorgestuurde berichten bewaren en klik tenslotte
op Opslaan.

Als je naar het beginscherm van O365 terug wilt klik je op Office 365 (linksboven in de zwarte balk).
4. Onedrive
Onedrive is een online-opslag (in de cloud) en dat betekent dat je de bestanden die je op Onedrive
hebt opgeslagen waar ook ter wereld kunt opvragen (mits je toegang hebt tot het internet). Naast
opslag van je persoonlijke bestanden kun je Onedrive ook gebruiken om bestanden met anderen te
delen. Je kunt zelfs tegelijkertijd aan een bestand (bijvoorbeeld een Word- of
Powerpointdocument) werken. Handig als je moet samenwerken met meerdere leerlingen,
bijvoorbeeld tijdens een project. Bijzonder is dat dit zelfs kan met een ipad oid.
Ook handig is het feit dat je de bestanden op Onedrive kunt synchroniseren met bijvoorbeeld je
laptop. Zo heb je altijd je bestanden bij de hand ook als je even geen internettoegang hebt.
a. Klik in de startpagina van O365 op Onedrive.
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b. Onedrive heeft veel mogelijkheden. In deze korte handleiding beperken we ons tot het
uploaden, maken, openen en delen van bestanden.
c. Uploaden van bestanden kan eenvoudig door te klikken op Uploaden en kies Bestanden:

Zoek het bestand dat je wilt uploaden naar Onedrive op je computer/laptop en klik op
Openen. Even later verschijnt het document op het scherm:
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d. Een nieuw document maken: klik op Nieuw.

We openen als voorbeeld een nieuw Word-document.

e. Word Online lijkt heel erg veel op het ‘gewone’ Word. De meest gebruikte functies van het
gewone Word zitten ook in Word Online.
Nadat je tekst getypt hebt hoef je het document niet op te slaan, dit gaat automatisch (te
zien midden onder het scherm: Opgeslagen (zie afbeelding hieronder).

f.

Standaard heet het document Document (zie in de zwarte balk bovenin). Je kunt de naam
van het document wijzigen door te klikken op het woord Document.
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g. Om terug te keren naar Onedrive, klik op jouw naam in de zwarte balk naast Word Online.

h. Je kunt natuurlijk een document bewerken. Klik in Onedrive op het te bewerken document.
Het document verschijnt, klik op Document bewerken. Je krijgt dan twee opties, Bewerken
in Word of Bewerken in browser.

i.

Normaal gesproken kies je Bewerken in browser. Wil je hele specifieke functies van Word
gebruiken, zoals bijvoorbeeld inhoudsopgave, dan kies je Bewerken in Word.
Door te kiezen voor Bewerken in Word wordt het document gedownload op je pc of laptop
en wordt het vervolgens geopend in Word (mits Word 2013 of 2016 op je pc of laptop
staat). Het kan zijn dat eerst de onderstaande vensters verschijnen. Kies dan OK en Ja.
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j.

Uit veiligheidsoverwegingen moet je opnieuw je inlognaam en wachtwoord invoeren. Typ
je inlognaam en klik op Volgende. Typ het wachtwoord en klik op de knop Aanmelden.

k. Het programma Word wordt geopend en je kunt de tekst wijzigen en/of aanvullen.

l.

Je kunt het document (tussentijds) opslaan op Onedrive door te klikken op het hele kleine
blauwe icoontje (diskette) met twee groene pijltjes boven het
menu BESTAND. Je kunt het document sluiten door op het
kruisje rechtsboven te klikken of via Bestand, Sluiten.
Komt er een melding Wilt u de wijzigingen in document
opslaan?, kies dan Opslaan.
m. LET OP: je komt nadat je Word hebt afgesloten weer terug bij het Word Online venster.
Daar zijn de wijzigingen (als je die gemaakt hebt) nog niet verwerkt.

Het document in de browser is niet aangepast. Om het wel zichtbaar te maken moet je het
venster ‘verversen’. Druk daarvoor op de toets F5 (zie afbeelding volgende bladzijde).
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Om terug te keren naar Onedrive klik je weer op je naam (linksboven).

n. Eén of meerdere documenten verwijderen. Selecteer één of meerdere documenten door
voor de naam van het document te klikken (er verschijnt een vinkje).

Klik vervolgens op Verwijderen. Er verschijnt een venster met daarin oa de optie
Verwijderen of Annuleren.
o. Eén van de krachtige functies van Onedrive is het delen van documenten.
LET OP: WEES VOORZICHTIG MET DELEN, VOORDAT JE HET WEET KAN IEMAND OF ZELFS
IEDEREEN JOUW DOCUMENTEN ZIEN OF BEWERKEN.
Als je gaat delen kun je ervoor kiezen dat degene waarmee je een document deelt wel of
niet moet inloggen op Onedrive. Wel laten inloggen is veiliger en de beste optie als je een
document deelt met een medeleerling. Zonder inloggen is echter handig als je een
document deelt met iemand buiten school of met iemand die geen toegang heeft tot
Onedrive of Office 365. Hij of zij kan dan wel de link naar het document doorsturen naar
anderen.
Vink het document aan dat je wilt delen en klik op Delen.

Klik op Alleen personen in Stichting…
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Je kunt nu instellen of het gedeelde document mag worden bewerkt of niet. Tevens kun je
aangeven wie het document mag bewerken/lezen. Mag de ontvanger het document alleen
lezen, haal dan het vinkje voor Bewerken toestaan weg.
Typ het emailadres in van degene met wie je het document deelt (je mag meerdere
mailadressen invoeren van verschillende personen: plaats dan een punt-komma tussen de
mailadressen). Eventueel met een klein stukje tekst erbij. Klik daarna op Verzenden.
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Er wordt nu een mail verstuurd naar de persoon (of
personen). Deze mail ziet er dan zo uit:
De ontvanger krijgt toegang tot het document door
op Eerste document openen te klikken.
LET OP: als je hebt gekozen voor Iedereen dan kan
de ontvanger de mail naar anderen sturen. Ook die
personen kunnen dan bij het document en
eventueel wijzigingen aanbrengen.
Indien een document of map gedeeld is, dan is dit
terug te zien onder de kolom Delen. Er verschijnt
een figuurtje bestaande uit twee poppetjes. Als één van de ontvangers het document heeft
gewijzigd, dan staat er in de kolom Gewijzigd door de naam van diegene of Gastbijdrager
in het geval je de uitnodiging zonder aanmelding hebt verstuurd.

p. Tenslotte, synchroniseren. Heb je een eigen computer of laptop, dan kun je de bestanden
die op Onedrive synchroniseren met die pc of laptop. Voordeel is dat je niet hoeft in te
loggen om bestanden te bewerken of te maken, de bestanden worden automatisch
geüpload en gedownload op het moment dat je weer inlogt op O365.
Klik op synchroniseren:
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Klik op Microsoft Onedrive openen.

Klik op Aanmelden

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de eerste keer weer gevraagd om in te loggen. Vul
wachtwoord in en klik op OK.

Klik op Volgende.
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Nu verschijnt een belangrijk venster. Je kunt zelf bepalen welke mappen gesynchroniseerd
moeten worden. Houd in gedachte dat je heel veel bestanden op Onedrive kunt opslaan,
echter niet op je laptop. Vink die mappen aan die je veel gebruikt.
Onderaan het venster staat hoeveel GB er nog beschikbaar is op je laptop.

Klik op Volgende

Je bent nu klaar. Klik op Mijn Onedrive…. Openen.

Je kunt nu een document openen, bewerken en opslaan. Dan wordt het document
bewaard op je laptop én online op Onedrive. Handig! Het groene vinkje voor een bestand
of map betekent dat de map op je laptop gesynchroniseerd is met Onedrive.
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5. Overige onderdelen O365
a. Agenda
Onderdeel van Outlook. Je kunt de agenda gebruiken voor afspraken ed.
b. Personen
Onderdeel van Outlook. Je vindt in Adresboek de mailadressen van alle leerlingen.

c.

d.
e.

f.
g.

h.

Mijn contactpersonen en Groepen kun je zelf indelen.
Sharepoint
Een portal met allerlei documenten, berichten, foto’s, enz in een websiteachtige omgeving.
Dit onderdeel is nog niet actief voor leerlingen
Taken
Onderdeel van Outlook. Je kunt hier taken in je agenda plaatsen.
Delve
Delve is een soort vergaarbak van alle activiteiten, documenten, personen, websites, enz
die jij binnen O365 gebruikt, deelt, mee samen werkt.
Video
Hier kunnen video’s gedeeld worden.
Office-apps: Word, Excel, Powerpoint en Onenote Online
Bij de beschrijving van Onedrive is Word Online al besproken. In feite geldt deze
beschrijving ook voor de andere drie apps. Denk eraan: de apps hebben minder
functionaliteiten dan hun grotere broers (Word, Excel, Powerpoint en Onenote 2016).
Sway
Met Sway is het eenvoudig om prachtige presentaties te maken. Sway is te vergelijken met
Powerpoint en Prezi, maar dan ‘moderner’. De presentaties zijn eenvoudig te delen via het
internet.

6. Uitloggen
Klik op het poppetje (rechtsboven) en vervolgens op Afmelden.
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