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In deze brief informeren we jullie over de digitale schoolomgeving. We zetten hiermee de belangrijkste ICT-

zaken op een rij. Graag ook met name jullie aandacht voor het verzoek bij het kopje Account- en 

wachtwoordinformatie. 

 

Voor vragen kunnen jullie terecht bij je mentor. Hij/zij kan je verder op weg helpen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Dhr. M. Franzen         Dhr. R. van de Wal 

Schooldirecteur Bredero Beroepscollege  Centrale directie Voortgezet Onderwijs van Amsterdam 
 
 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

ICT Wegwijzer – Schooljaar 2020-2021 
 

Account- en wachtwoordinformatie 

Na de vakantie krijgen jullie een inlogaccount waarmee ingelogd kan worden op Magister en het wifi-

netwerk van onze school. Bij dit account ontvang je ook een tijdelijk wachtwoord. Account- en 

wachtwoordinformatie wordt mondeling meegedeeld tijdens de eerste mentorlessen. Er zal dan worden 

gevraagd dit wachtwoord, met hulp van de mentor of iemand anders van school, in de les te wijzigen.  

 

Belangrijk! Om het wachtwoord te kunnen wijzigen, is een privé-e-mailadres nodig. Op dit e-mailadres 

ontvang je - tijdens het wijzigen van je wachtwoord - een beveiligingscode. Deze is nodig om je 

wachtwoord te kunnen wijzigen.  

Voor kinderen tot 16 jaar is er toestemming van een ouder/wettelijk verzorger nodig om een eigen privé-e-

mailadres aan te maken. Mocht je nog niet beschikken over een eigen e-mailadres, dan is ons verzoek om 

dit - samen met je ouders/verzorgers - te regelen.  
 

Gratis Office 365 

Vanuit de Office 365 omgeving kan elke leerling op maximaal vijf apparaten gratis een volledig Office-

pakket installeren.  

• Ga naar mail.talnet.nl  

• Klik rechtsboven op jouw initialen/foto 

• Klik op ‘Mijn account’  

• Kies voor Office installeren.  

 

Ons wifi-netwerk 

Wij maken gebruik van het wifi-netwerk eduroam. Overal in de wereld waar eduroam wordt  aangeboden, 

kan jij met je schoolaccount inloggen. Volg de onderstaande stappen om gebruik te 

maken van ons wifi-netwerk.  

• Zoek in je mobiel, je laptop of tablet naar de beschikbare wifi- verbindingen.  

• Kies het netwerk ‘eduroam’ en maak verbinding.  

• Voer je leerlingnummer@talnet.nl en je wachtwoord in.  

• Druk op ‘Verbinden’ of ‘OK’ om verbinding te maken.  

De wifi-verbinding is opgeslagen, waardoor je bij een volgend bezoek aan een schoolgebouw van onze 

scholengroep automatisch bent ingelogd. 

 

Magister 

Magister is het leerlingvolgsysteem waarmee de school werkt. Hierin zijn onder andere cijfers, rooster, 

huiswerk en aanwezigheid te vinden. Je kunt via de website van school naar Magister gaan of rechtstreeks 

via vova.magister.net. Om in te loggen in Magister, heb je je schoolaccount nodig. Ouders ontvangen een 

eigen inlog waarmee ze kunnen zien hoe het met je gaat op school. Er is ook een handige Magister-app. 

Deze is gratis te downloaden in de App Store of Google Play. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Mail, Office en OneDrive 

Binnen de digitale schoolomgeving kun je online werken. Je kunt zowel 

thuis als op school bij je mail en je bestanden. Deze omgeving is te 

bereiken via mail.talnet.nl.  

 

Inloggen gebeurt met je schoolaccount: leerlingnummer@talnet.nl en  

het zelfgekozen wachtwoord.  

 

Via de ‘wafel’ linksboven in de navigatiebalk heb je toegang tot je mail 

(outlook), bestanden (OneDrive) en office-programma’s (Word, Excel). 

 

E-mailadres 

Je hebt dus je eigen schoolmailadres. Dit is als volgt: 

roepnaam.tussenvoegselachternaam@leerlingen.vova.nl (bijv. nadia.devries@leerling.vova.nl) 

Er is dus een verschil tussen je mailadres en je gebruikersnaam (dat is leerlingnummer@talnet.nl) 

 

OneDrive 

Je hebt een eigen OneDrive met 1 TB opslagruimte ‘in the cloud’ die je gedurende je hele schoolperiode 

kunt gebruiken. Let op! Synchroniseer OneDrive alleen op je eigen PC, laptop of tablet, anders kunnen 

andere leerlingen bij je bestanden. 

 

Korting op officiële software 

Via SURFspot.nl krijg je korting op officiële software.  

• Ga naar de website www.surfspot.nl 

• Kies voor inloggen (optie (V)MBO, HBO en WO) 

• Zoek op VOvA  

• Kies voor de optie ROC van Amsterdam Flevoland en VOvA.  

• Daarna kun je inloggen met de schoolaccount (gebruikersnaam en wachtwoord).  

Gedragscode ICT 
Als leerling maak je gebruik van verschillende ICT-faciliteiten, zoals wifi, computers, e-mail en software. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen daar gebruik van kan (blijven) maken, gelden er een aantal regels. Deze 

regels zijn vastgelegd in de gedragscode ICT.   

Als je gebruikmaakt van onze ICT-faciliteiten, dan ga je automatisch akkoord met onze ‘Gedragscode ICT’. 

Dit betekent dat je zorgvuldig omgaat met hardware en geen misbruik maakt van onze ICT-faciliteiten. De 

'Gedragscode ICT' vind je op de website van onze scholengroep VOvA, onder de Bestuursdocumenten. 

Maak je gebruik van je eigen laptop, tablet of smartphone dan verwachten wij dat jouw apparaat geen 

virussen bevat. Heb je wel een virus? Dan kan je niet meer op het wifinetwerk. Je krijgt een webpagina te 

zien met uitleg. Zorg er dus voor dat je apparaten beschermd zijn met een virusscanner en werk deze 

regelmatig bij.   
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Servicedesk 

Heb je vragen over de ICT-voorzieningen? Ga dan naar je mentor. Hij/zij kan je dan op weg helpen. Je 

kunt ook contact met de Servicedesk opnemen.  

Contactgegevens Servicedesk (maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur): 

• Telefonisch: 020 579 10 10  

• WhatsApp: 06 11 88 66 15 

• E-mail: servicedesk@talnet.nl 


