
Stappenplan Inloggen in Office 365 voor gebruik Teams 

1. Je hebt het e-mailadres en wachtwoord, dat je van de juf of meester hebt ontvangen, 

nodig om te kunnen inloggen in Office 365. Deze zijn via Social School verspreid (email-

adressen van leerlingen zijn altijd voorenachternaamaanelkaar@paletdinther.nl). 

2. Om aan te melden ga je naar office.com 

3. Klik op AANMELDEN 

4. Vul emailadres in, klik op volgende, voer wachtwoord in, klik op aanmelden. 

5. Je komt nu op de startpagina van Office 365, klik op de 9 blokjes, linksboven en kies voor 

Teams:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Je start nu in teams, via het Teams van de klas of via de chat kun je les en hulp krijgen. 

 

 

Opmerkingen: 

Voor tablet en telefoon: 

Download de Teams app in de store en log in op de app met je e-mailadres en wachtwoord. 

Voor windows en Mac gebruikers: 

Soms vraag de computer of je de app wilt downloaden. Las je ervoor kiest om dit te doen, dan wordt 

er op de computer het programma <Teams> geïnstalleerd. Voortaan kun je deze app gebruiken om 

in teams te werken en te communiceren. 

 

Zie onderstaande video voor een uitleg door én voor kinderen m.b.t. het werken in teams: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc&vl=nl-NL&ab_channel=VoorenDoorKinderen 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc&vl=nl-NL&ab_channel=VoorenDoorKinderen


Inloggen Basispoort thuis 

De kans is groot dat uw kind op de basisschool gebruikt maakt van digitaal lesmateriaal. Een aantal 

van deze softwarepakketten biedt de mogelijkheid om kinderen ook thuis te laten oefenen. Als de 

leerkracht deze optie heeft ingeschakeld, kunnen leerlingen en hun ouders/verzorgers thuis inloggen 

via Basispoort. Heeft u als ouder/verzorger vragen over toegang tot of de werking van 

schoolsoftware thuis? Neem dan altijd contact op met de leerkracht! 

Hoe logt u thuis in? 

Om thuis in te loggen op de beschikbare schoolsoftware, gaat u naar https://thuis.basispoort.nl . In 

het inlogscherm vult u het e-mailadres in waarop u de activatie-link hebt ontvangen. Daarna het 

wachtwoord, dat u zelf heeft aangemaakt. Uw kind kan dan direct op het programma klikken. Is een 

broertje of zusje op hetzelfde e-mailadres aangemeld? Dan kiest deze zijn of haar naam. En daarna 

als wachtwoord of plaatje het zelfde dat hij/zij op school gebruikt. 

Let op: ouders/verzorgers/kinderen kunnen thuis niet inloggen via www.basispoort.nl. 

Voor uitgebreidere handleidingen bezoek onze Vraag & Antwoord pagina. 

Heeft u nog geen wachtwoord? 

Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Zodra de leerkracht uw e-mailadres heeft 

toegevoegd, ontvangt u een e-mail met een activatielink. Met deze activatielink kunt u een 

wachtwoord aanmaken. 

https://thuis.basispoort.nl/
https://info.basispoort.nl/vraag-antwoord/

