Handleiding Office installeren en activeren, OneDrive installeren op de eigen
laptop en Leerlingen Portaal
Er zijn 2 mogelijkheden.
Mogelijkheid 1: het Office-pakket is al geïnstalleerd op de laptop. In dat geval hoef je
alleen maar in te loggen met je Varendonck-account en dan ben je klaar.
Zoek onder in het zoekvenster naar Word en start dat op. Vervolgens klik je naam
bovenin en klik op ‘Aanmelden met een ander account’.
Je logt in met leerlingnummer@varendonck.nl en je wachtwoord is hetzelfde als dat
waarmee je inlogt in Magister. (Afbeelding 1)

(Afbeelding 1)
Mogelijkheid 2:
Het Office-pakket is nog niet geïnstalleerd.
Start Edge door linksonderin het zoekvenster ‘Edge’ in de typen en druk daarna op
‘Enter’. (Afbeelding 2)

(Afbeelding 2)

Stap 1: Ga naar http://leerling.varendonck.nl/ en log in met je e-mailadres
(leerlingnummer@varendonck.nl) en met je wachtwoord (dit is hetzelfde als in Magister).
Stap 2: Klik op de 9 puntjes in de linkerbovenhoek en klik op Office 365. (Afbeelding 3)

(Afbeelding 3)
Stap 3: klik nu op ‘Office installeren’, kies vervolgens voor ‘Office 365-apps’. (Afbeelding
4)

(Afbeelding 4)

Klik op ‘Bestand openen’ en klik op ’Ja’. Microsoft wordt nu geïnstalleerd. (Afbeelding 5)

(Afbeelding 5)
Office activeren
Tik in het zoekvenster ‘Excel’ en druk op enter. Klik vervolgens op aanmelden. Log in met
je e-mailadres (leerlingnummer@varendonck.nl) en met je wachtwoord (dit is hetzelfde
als in Magister) (Afbeelding 1)

(Afbeelding 1)

Klik op ‘Accepteren en Excel starten’. (Afbeelding 2)

(Afbeelding 2)
Kies voor ‘Open Office XML-indelingen’ en klik op ‘OK’. (Afbeelding 3)

(Afbeelding 3)
Het mooie is dat je nu ook bij alle andere Office-programma’s bent aangemeld (Word,
PowerPoint etc.), zodat je deze stappen voor die programma’s niet hoeft te herhalen.

De OneDrive instellen
Open de verkenner (Windows-toets + E) en dubbelklik op ‘OneDrive’. Meld je aan met je
schooladres (leerlingnummer@varendonck.nl) en gebruik hetzelfde wachtwoord als voor
Magister om in te loggen. (Afbeelding 1)

(Afbeelding 1)
Leerlingen Portaal Varendonck College: alles op een handige plek bij elkaar!
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