
Office 365 - thuis inloggen voor leerlingen 

Instructie 

 
 

Let op: Vraag niet zelf een nieuw wachtwoord aan! Neem bij inlogproblemen of een foutmelding 

contact op via ict.cbsdepoort@spectrum-spco.nl 

 

Inloggen voor kinderen thuis – e-mailadres en wachtwoord 

Inloggen thuis doet u via de URL www.office.com of via de link op onze website.  

De kinderen gebruiken hun inlognaam en wachtwoord die ze op school gebruiken om in te loggen op de 

laptop. Elke leerling van groep 5 t/m 8 heeft een eigen office-account. De inlognaam/het e-mailadres 

van de leerlingen is opgebouwd uit de eerste twee letters van hun voornaam, de eerste twee letters van 

hun achternaam en de geboortedag, gevolgd door @spct.nl 

De kinderen kennen hun eigen inlognaam, maar gebruiken op school niet allemaal de toevoeging 

‘@spct.nl’. Deze toevoeging is online wel noodzakelijk. 

 

Voorbeeld e-mailadres: Maartje Paagman, jarig op 31 januari > mapa31@spct.nl 

 

Het wachtwoord wat gebruikt moet worden, is hetzelfde wachtwoord dat de kinderen gebruiken om op 

hun laptop in te loggen. Het wachtwoord bestaat uit een woord die begint met een hoofletter, met 

daarachter twee cijfers. 

  

Voorbeeld wachtwoord: Laptop16 

  
De links in Office 365 naar andere websites (o.a. Basispoort) werken niet in de thuisomgeving. De links 

en gebruiksinformatie voor thuisgebruik vindt u op de pagina ‘Thuiswerken’ op onze website. 

 

 

Inloggen voor kinderen thuis – stap voor stap 

1. Ga naar www.office.com en klik op ‘aanmelden’ 
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2. Vul het e-mailadres in en klik op ‘volgende’ 

Hierna verschijnt er op de achtergrond het logo van Spectrum met de herkenbare vogel COBI 

 

 
 

 

3. Vul het wachtwoord in en klik op ‘aanmelden’ 

Vraag niet zelf een nieuw wachtwoord aan! Neem bij inlogproblemen of een foutmelding 

contact op via ict.cbsdepoort@spectrum-spco.nl 

 

 
 

 

4. In verband met de privacy is het verstandig om het vinkje ‘Dit niet opnieuw weergeven’ aan te 

vinken en te klikken op Nee. 

 

  
 

5. Het inloggen bij Office 365 is gelukt.  
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