Betreft:
Breda, 18 maart 2020
Let op : Alleen voor leerlingen van Markenhage en Michaël.
Orion leerlingen hebben al een google schoolaccount.
Voor elke leerling op De Campus is er een speciaal Google Account beschikbaar. Nog
niet alle klassen maakten daarvan gebruik, maar nu we allemaal noodgedwongen thuis
zitten kan Google ons wel enorm helpen om met elkaar en met de school in contact te
blijven. Om werk te delen en te maken en om lessen te volgen. Veel docenten zullen in
de komende weken, naast Magister, gebruik gaan maken van de Google for Education
tools. Het is dus belangrijk dat jij daar ook gebruik van gaat maken.

Google Account
Laten we beginnen met jouw Google account. Dit is als volgt opgebouwd:




Eerst je voornaam1 dan een punt (.)
Dan de eerste letter(s) van eventuele tussenvoegsel, elk met een punt erachter
Dan je achternaam1. Als je achternaam uit meerdere woorden bestaat dan
worden deze zonder spaties aan elkaar geschreven.
Dit wordt dan afgemaakt met
 @student.markenhage.org voor leerlingen van Markenhage en leerlingen van
klas 11 en hoger van het Michael College, of
 @student.michaelcollege.org voor leerlingen van klas 7 t/m 10 van het
Michaelcollege.
Een paar voorbeelden:
 Tommy Wieringa zit ik klas 9 van het Michaël College. Zijn mailadres wordt dan

tommy.wieringa@student.michaelcollege.org


Isaäck van Wijk zit in klas 11 van het Michaël College. Zijn mailadres is (blijft)

isaack.v.wijk@student.markenhage.org


Griet op de Beek is een leerling van Markenhage. Zij heeft als mailadres:

griet.o.d.beek@student.markenhage.org


An Rutgers van der Loeff is ook een leerling van Markenhage. Haar mailadres
luidt: an.rutgersvanderloeff@student.markenhage.org

(lees verder op de volgende pagina)

1

Zonder accenten, dus ‘é’, ‘ë’ en ‘è’ wordt allemaal ‘e’, ‘ç’ wordt ‘c’, enz.

Wachtwoord
Om te voorkomen dat iedereen die zijn/haar wachtwoord niet (meer) weet dit apart moet
gaan opvragen, hebben we voor de meeste klassen een tijdelijk wachtwoord ingesteld.
Dit wachtwoord wordt gevormd door de acht (8) cijfers van jouw geboortedatum met
daarachter de twee (hoofd)letters van je postcode.
Voorbeeld: Mark is geboren op 18 maart 2005 (18-03-2005) en hij woont op de
Emerweg in Breda met postcode 4814 NA. Zijn wachtwoord is dan: 18032005NA
Dit tijdelijke wachtwoord geldt voor alle klassen van Markenhage en het Michael College,
behalve: HV1G, HV1I, V3A, V3B en de H4 en V4-klassen, waaronder ook klas 11.
We hebben ons best gedaan om je tijdelijke wachtwoord zo veilig mogelijk te maken,
maar het is toch belangrijk dat je zo snel mogelijk inlogt en je wachtwoord verandert.
Ons advies daarbij is om je magisterwachtwoord als nieuw wachtwoord in te stellen.
(Iets anders mag natuurlijk ook, als je het maar onthoudt.)

Eigen Google accounts
Nu denk je misschien: “Ik heb al een Google account, dan kan ik dat toch gewoon
gebruiken?”. Het antwoord daarop is “Nee!”. Een aantal belangrijke functies zijn alleen
binnen de school-google-omgeving te gebruiken. Het is daarom heel belangrijk dat je
voor je schoolwerk altijd gebruik maakt van je school-account.

Vragen
We kunnen ons heel goed voorstellen dat er nu gelijk heel veel vragen zijn. Die kunnen
we helaas onmogelijk allemaal direct beantwoorden en heel veel van die vragen zullen
vanzelf beantwoord worden als we eenmaal begonnen zijn. We vragen je daarom om op
dit punt een beetje geduld te hebben. Om je een beetje op weg te helpen met de eerste
stappen hebben we een video gepubliceerd waarop je kunt zien hoe de eerste inlog bij
Google verloopt. Deze video kun je vinden op: https://screencast-omatic.com/watch/cYeFXlxKPU.
De video demonstreert dit op een Windows PC, maar op andere apparaten zal dit proces
op soortgelijke wijze verlopen.
Mocht je er toch niet uitkomen of op problemen stuiten, stuur dan een mail naar
googlehelpdesk@decampus.nl.

Vriendelijke groet,
B. van Soest,
Coördinator Educational Technologies.

