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Wat gaan we doen?

Door de stappen die we nu gaan doen, zorgen we dat je thuis (op jouw eigen 
computer) bij je schoolaccount kunt.

Zo hoef je niet elke dag weer in te loggen met je schoolaccount. Super handig!

Wat heb je nodig?
● Een computer
● Je school login gegevens

Weet je niet wat je login gegevens zijn? 
Die kun je via school krijgen.

Heb je van school een Chromebook gekregen? 
Dan kun je direct door naar deze pagina!

Wat is Chrome?

Gebruik jij al ‘Chrome’ om thuis op internet te gaan?

Top! 
Dan kun je direct verder!

Wat is ‘Chrome’?
Het is een internet ‘browser’ waarmee je het internet op kan. Deze is gemaakt door 
Google en werkt om die reden goed samen met de Google Accounts die je op school 
gebruikt.

Wil je Chrome installeren?
Klik dan hier

https://www.google.nl/intl/nl/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbARIsAF8FMpXUAxBUhkHkngFViT4uKe0nosdqT9zJWd431lx0Q9xrOoJ9vmLl4-AaAu-fEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


Open Chrome

1. Open een internet venster voor Chrome 
2. Ga naar het icoon naast de: 
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Synchronisatie inschakelen

1. Klik op de blauwe knop ‘Synchronisatie inschakelen’
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Inloggen met je school account

1. Typ het e-mailadres
2. Klik op ‘Volgende’
3. Typ het wachtwoord 
4. Klik op ‘Volgende’
5. Het COOL portaal wordt direct geopend
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Gegevens koppelen

1. Klik op ‘Gegevens koppelen’
2. Klik op ‘Ja, inschakelen’
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Ga naar COOL

1. Klik op        , of: 
2. Ga naar ‘cool.cloudwise.nl’
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Klaar!

Dat was het al!
Je bent nu klaar om makkelijk met je schoolaccount aan de slag te gaan.



Wat als ik broers of zussen heb?

Misschien ben je niet de enige die achter de computer moet werken voor school. Als 
je van bijvoorbeeld je broers of zussen ook accounts wilt toevoegen, dan klik je op 
‘Toevoegen’, daarna volg je de stappen die we net al gedaan hebben vanaf “Inloggen 
met je school account”

Wisselen tussen personen (1)

1. Wanneer je ze hebt toegevoegd zie je meer mensen om uit te kiezen
2. Klik op het rondje met je ‘Voorletter’
3. Klik daarna op een andere naam
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Wisselen tussen personen (2)

1. Je ziet nu de andere initiaal!
2. Ik kan nu dus snel wisselen tussen personen.
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Kan ik zo makkelijk wisselen tussen profielen?

Ja! Het is super makkelijk!



Wat als ik mijn account wil verwijderen?

Wanneer je niet meer het account op je computer wilt hebben, kun je door de 
volgende stappen te volgen het schoolaccount weer verwijderen

Mijn account verwijderen (1)

1. Klik op het rondje met je ‘Voorletter’
2. Klik daarna op het ‘Instellingen’
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Mijn account verwijderen (2)

1. Klik op de drie bolletjes
2. Klik daarna op  ‘Deze persoon verwijderen’
3. Klik daarna nog een keer op  ‘Deze persoon verwijderen’
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Account verwijderd!

Je account staat nu niet meer op de computer, als je hem toch weer op wilt zetten, 
gebruik je gewoon weer deze handleiding!



Met een Chromebook van school:
Ga naar het COOL portaal

1. Klik op de blauwe tekst ‘Inloggen met een ander account’
2. Typ het e-mailadres
3. Klik op volgende 
4. Typ het wachtwoord
5. Klik op inloggen

COOL wordt geopend en je Google account is gekoppeld


