
 

Informatie schoolaccount van het KWC/juni 2022 

Schoolaccount van het KWC 

Met de inloggegevens krijg je toegang tot: 

• Een eigen Office365 account  (gebruikersnaam = jouw school e-mailadres) 

website van het KWC/inloggen 

De mailbox van Outlook vind je via Alle apps en deze is al te gebruiken.  

Bij het activeren van jouw account wordt gevraagd om een extra beveiligingsoptie  

in te stellen. Gebruik hiervoor een mobiel nummer of ander privé e-mailadres. 

Let op: Naar dit e-mailadres worden alle schoolmails gestuurd! 

Controleer deze mailbox dus regelmatig. 

 

• De vaste computers op school  (gebruikersnaam = jouw leerlingnummer) 

• Het Wifi netwerk op school   (gebruikersnaam = jouw leerlingnummer) 

• Het leerlingportaal   (gebruikersnaam = jouw school e-mailadres) 

via de website van het KWC/inloggen  

 

In de week voordat de lessen beginnen, krijg je via “alle apps” in Office365 toegang tot: 

• Het roosterprogramma Zermelo  

• Somtoday ELO  

Hierin staan je rooster, huiswerk, studieplanners, cijfers en digitaal lesmateriaal. 

Bewaar de inlogpagina op de startpagina van je mobiele telefoon of 

gebruik de Somtoday leerling app. 

• Toegang tot de digitale leermiddelen (aan het begin van het schooljaar ontvang je  

een activeringsbericht van Van Dijk op jouw school e-mailadres) 

 

Als leerling van het KWC krijg jij via Slim.nl kortingen op andere software. Om deze  

account aan te maken gebruik je jouw school e-mailadres. 

 

Hier kan je terecht met vragen: 

• Inloggen: Kijk op de KWC website bij Inlogproblemen  

• Chromebooks, schoolnetwerk en Office365 bij de systeembeheerders  

(Beethovenlaan kamer G1) 

• Somtoday ELO, het leerling- of ouderportaal en digitale leermiddelen bij de  

leerlingenadministratie (Beethovenlaan kamer E02) 

 

Informatie voor ouders 
Nieuwe ouders ontvangen in augustus een activatiemail voor het Ouderportaal (dit  

portaal is te vinden via de website van het KWC onder Inloggen) waarmee  

zij ook toegang hebben tot Somtoday ELO. Voor ouders is een aparte app beschikbaar. 

Via het ouderportaal (formulier afwezigheid) of Somtoday (keuze Afwezigheid) kan een  

(ziek)melding voor afwezigheid worden verstuurd naar de verzuimcoördinator.  

Wij verzoeken u dan ook onze regels te lezen. 

 

Toestemming in kader van AVG 
Aan het begin van het schooljaar komt de schoolfotograaf op school zodat we jouw  

pasfoto als identificatie kunnen gaan gebruiken. Na een aantal weken ontvang je een  

schoolpas met jouw foto die je bij schoolevenementen en in het Open Leercentrum nodig  

hebt. 

Voor het gebruik van beeldmateriaal hebben wij toestemming nodig van jouw  

ouders als je nog geen 16 jaar bent. Wij verzoeken hen dan ook in augustus  

onze vragen voor het portretrecht te beantwoorden via het ouderportaal onder  

Somtoday > SSO Somtoday > Profiel. Ben je al 16 of ouder dan vul je deze vragen  

zelf in via deze profielpagina in Somtoday (toegang wordt beschikbaar in augustus). 

 

NB: Bewaar dit overzicht als je alles nog eens rustig na wilt lezen. 

https://kwc-culemborg.nl/inloggen
https://leerlingen.kwc-culemborg.nl/
https://kwc-culemborg.nl/inloggen
https://www.office.com/apps?auth=2
https://slim.nl/brugklas
https://kwc-culemborg.nl/Inlogproblemen
http://www.kwc-culemborg.nl/
https://kwc-culemborg.nl/Informatie/Afwezigheid_en_verzuim
https://www.kwc-culemborg.nl/Login

