
Office365
Hoe aanmelden en je 
wachtwoord wijzigen



Stap 1: Aanmelden 
Surf naar deze website: http://portal.office.com

Je inlognaam is een e-mailadres. 

Het eerste deel is je inlognaam 
van smartschool.

Gevolgd door @st-gabriel.info

http://portal.office.com/


Stap 1: Aanmelden 
Surf naar deze website: http://portal.office.com

Je vooraf ingestelde wachtwoord 
is als volgt: 

“Sgc” gevolgd door je 
geboortedatum in deze vorm: DD 
MM YYY

Vb.: Sgc03052008

http://portal.office.com/


Stap 2: Recuperatie wachtwoord instellen

Nu moet je kiezen of je een e-mailadres of 
een gsm nummer als recuperatiemiddel 
voor een vergeten wachtwoord instelt. 

Doe dit meteen.

Welke van de twee je kiest, maakt niet uit 
maar één van de twee is verplicht.

Zorg dat je het GSM nummer (via sms) of 
het mailadres op school kan raadplegen. 
Kies dus niet een nummer of adres van je 
ouders!



Stap 3: het wachtwoord aanpassen



Office365
Eerste overzicht



Klik hier om terug naar
deze startpagina te gaan

Via deze knop kan je Office 
(Word, …) op je private 

laptop installeren. 

Licentie blijft geldig zolang
je op onze school zit.

Documenten aanmaken en 
bewaren (zie ook volgende 

pagina)



Outlook: 
Via dit programma lees en verstuur je alle e-mail naar je 
@st-gabriel.info adres. 

We verwachten dat je dit maildres gebruikt als je moet 
registreren voor bv. Pelckmans portaal, didit, …

Onedrive: 
Dit is je persoonlijke opslagplaats voor alle schoolse
documenten (taken, voorbereidingen, bronnen, …)

Op je schoollaptop kan je deze ook vanuit de verkenner
bereiken en gebruiken.

In deze OneDrive mogen enkel schooldocumenten 
opgeslagen worden. Geen private fotocollecties of 
andere digen. 

Word, Excel, PowerPoint: 
Maak hier online tekstdocumenten, rekenbladen of 
presentaties aan. 

Online kan je ook met andere leerlingen samenwerken. 

De desktopversie bevat meer mogelijkheden maar de 
online versie is misschien wel voldoende voor je taak.

OneNote: 
Een online kladblok. Om tijdelijke nototies te maken of 
…

Sway: 
Maak een webpagina, blog, … rond een thema. 

Een ander type presentatieprogramma dan PowerPoint.  

SharePoint en Teams: 
Deze twee zullen in de eerste fase voor jullie niet 
belangrijk zijn. 


