
 
      

Wijngaard 9 - 2200 Herentals – wijngaard@kosh.be - 014/ 21 62 49 
 

 schooljaar 2020-2021  

Herentals, 10 september ’20 

      

L5-6  Office 365   
 

Beste ouder(s) van leerlingen 3e graad,  

 

Onze kinderen van 5 en 6 kunnen - ook thuis - gebruik maken van Office 365 en de bijhorende 

cloudopslag (OneDrive), aangeboden door onze scholengemeenschap kOsh. Office365 is het 

office-pakket van Microsoft. Voor onze leerlingen van de basisschool houden we het beperkt tot 

Word, Excel, PowerPoint en OneDrive.  Deze kunnen online gebruikt worden (via Office.com) en/of 

je kunt deze installeren op je eigen toestellen(max. 5). Je kind heeft nu een gratis account, je moet 

niets aankopen! 

In de klas wordt dit stapsgewijs geïntroduceerd en doorheen het jaar gebruikt voor verschillende 

toepassingen. Het geeft ons heel wat mogelijkheden om onze kinderen te leren omgaan met de 

digitale toepassingen. Hun persoonlijke wachtwoord is hiervoor een belangrijke ‘sleutel’.  

Controleer thuis – via Office.com – of de nodige herstelgegevens zijn ingevoerd. Hiermee kun je nadien 

zélf je eigen wachtwoord terug instellen. Indien nodig kan het wachtwoord gereset worden door onze 

ict-coördinator. 

We verwachten dat de beschikbare toepassingen enkel gebruikt worden voor schoolse zaken en zeker 

niet voor ongepaste dingen. Voor de goede werking en nodige (zorg)ondersteuning kijken we soms mee 

in de cloudopslag van de leerlingen. In uitzonderlijke situaties kunnen juf Leen of Evans de logingegevens 

van de leerling even gebruiken, resetten of – bij misbruik - blokkeren.  

De toepassing Teams hebben we vorig jaar tijdens de lockdown goed kunnen gebruiken. Indien nodig 

zetten we dit opnieuw in voor het opvangen van (langdurige) afwezigheden of overleg op afstand. Het 

is niet de bedoeling dat kinderen dit op eigen houtje of onderling gaan gebruiken! Zonder tegenbericht 

wordt dit momenteel ook niet gebruikt door de leerkrachten. Zij zijn bereikbaar via e-mail. 

De online omgeving brengt soms technische ongemakken of risico’s met zich mee. Daar zijn we ons 

zeker van bewust en daar zullen we onze leerlingen wegwijs – en mediawijs – in blijven maken. Aarzel 

niet om vragen of problemen door te geven!  

Je kunt alle informatie en de belangrijkste afspraken nalezen op de speciale pagina van de 

schoolwebsite : http://wijngaard.weebly.com/office365-en-onedrive.html   

 

De stapsgewijze opbouw en het jaarprogramma ‘Mediavaardigheden 5&6’ kan je volgen op de 

webpagina van juf Leen (wijngaard.be-> Lager -> ICT-les)  

Heb je zelf nog een vraag, bedenking of bezorgdheid? Duikt er een probleem op? Mail dan naar 

ict.wijngaard@kosh.be. Je komt terecht bij juf Leen die dit graag van kortbij opvolgt.  

 

Juf Leen – ict-leerkracht in de Wijngaard – ict.wijngaard@kosh.be  

Evans – ict-coördinator en ict-technisch expert in de kOsh-basisscholen - evans.kwashie@kosh.be 

Juf Jill – directeur Basisschool Wijngaard – wijngaard@kosh.be  
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