
Beste Ouder(s), 

 

Dankzij KOSH kan uw kind genieten van Office 365. 

Met Office 365-abonnementen kun je op al je apparaten goed werk leveren met de Premium-versies 

van de Office-toepassingen:  

OneDrive - Word – Excel – PowerPoint – OneNote – SharePoint – Teams - Sway 

 

 

Je kunt Office 365 installeren op meerdere apparaten (tot 5 apparaten), inclusief pc's, Mac's, 

Android-tabletten, Android-telefoons, iPad en iPhone. Daarnaast beschik je met Office 365 over 

services als onlineopslag in OneDrive. Wanneer je een actief Office 365-abonnement hebt, heb je 

altijd de meest up-to-date versie van de Office-toepassingen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken 

over het updaten van de Office Apps. 

 

Hoe kan uw kind aanmelden en gebruikmaken van Office365?  (Niet kopen !) 

 

1. Open je browser: Vb. Google Chrome, Mozilla Firefox. 

 

2. Typ in de adresbalk bovenaan https://www.office.com/ 

 

 
 

3. Klik op aanmelden

 

https://www.office.com/


4. Aanmelden 

 

Meld aan met de kosh-gegevens van je kind. 

 

 

Je kind kent z’n gebruikersnaam van de school in de vorm peetersj0410 en het bijhorende 

wachtwoord. Het zelfde wachtwoord geldt ook voor Office.com ! 

Gebruikersnaam moet er voor Office.com uit zien als een mailadres, dat wordt dan : 

peetersj0410@edu.kosh.be 

 

 
 

  



 

5. Herstelgegevens instellen  

 

Op school moeten we hier ‘Annuleren’ om verder te gaan, maar thuis kun je best zo snel 

mogelijk telefoon en/of mailadres instellen. 

Daarmee kun je nadien zelf je wachtwoord herstellen.  

Opgelet: je moet wel die telefoon en/of mailbox bij de hand hebben, je krijgt een code of 

activatielink doorgestuurd. 

 

 
 

 

6. Aanvinken en op Ja klikken. 

 
 



7. Je komt terecht op de homepagina van Office 365. Klik op één van de Office Apps om de 

browser-versie te gebruiken.

 
 

8. Om Office te installeren op je toestel, klik op Office installeren. (Max 5 toestellen.)

 
 



9. Klik op Office 365-apps

 
 

10. Volg de instructies op uw scherm om de installatie te starten. 

 
 

11. Geniet van Office 365 Apps. 

 

 

 

Voor verder vragen mag u contact opnemen met ons  

 

Evans Kwashie, ICT Coördinator KOSH Basisonderwijs, evans.kwashie@kosh.be 

Leen Debloudts, ICT-en zorgleerkracht Basisschool WIJNGAARD, bingel3975@gmail.com  
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