
Om voor het eerste gebruik aan te melden ga je naar de website en klik je op de knop “Inloggen” 

(Afbeelding1). 

 

Afbeelding 1: Website Coornhert Gymnasium 

Het onderstaande scherm wordt geopend (Afbeelding 2), hier moet jij je aanmelden met je email adres 

en wachtwoord van school 

 

Afbeelding 2: Aanmeldpagina Office 365 



Jouw persoonlijke overzicht.

Alle middelen die je inzet op een schooldag, DigiPlein365 biedt leerlingen, docenten en 

medewerkers overzicht en eenvoud in hun dag. Overzicht in alle middelen die je inzet (e-mail, 

applicaties, sites, webpagina’s). Snel navigeren naar de middelen die je op een dag inzet. 

 

Door de digitalisering, vele applicaties, online bronnen etc. beschikt men over veel 

informatiebronnen/kanalen. Door de vele middelen ontbreekt echter in veel gevallen het 

overzicht. De productiviteit verlaagd door het vele inloggen en zoektochten naar 

werktools/documenten. 

 

DigiPlein365 voorziet in de behoefte van overzicht, gemak en productiviteit. Een complete 

dienst om jou met focus en gemak te laten werken en leren. Je bent productiever. Je werkt 

eenvoudiger samen. Je deelt je werk met één klik. Een productive toekomst gerichte school. 

 
Digiplein365 

1. Ga naar https://coornhert.sharepoint.com 

 

 

 

Organisatiekoppelingen geven toegang 

tot de tools die school breed worden 

ingezet, zodat jij je werk goed kan doen. 

Deze tools worden in meeste gevallen 

door een ieder binnen school 

ingezet. Denk hierbij aan Office 365 tools, 

als E-mail, Agenda, Personen en 

OneDrive 

Onderwijskoppelingen zijn veelal 

gerelateerd aan jouw rol binnen school. 

Dit kunnen bijvoorbeeld functie 

gerelateerde applicaties zijn, maar ook 

specifieke sites in SharePoint. 

Mijn koppelingen kunnen door 

de leerlingen, docent of medewerker zelf 

aangemaakt worden. Dit moeten web 

based applicaties zijn. 

https://coornhert.sharepoint.com/
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Plaats- en werkplek onafhankelijk werken. 
DigiPlein365 biedt leerlingen, docenten en medewerkers de mogelijkheid om plaats 

onafhankelijk te werken. Het enige wat je nodig hebt is een device  

(laptop, computer, tablet of telefoon) met een internet browser en toegang tot internet. 

 
Snelle communicatie met Outlook Online  

De online versie van Outlook, is qua vormgeving bijna gelijk aan de desktop versie. 

Snel communiceren met collega’s of leerlingen is nu nog gemakkelijker geworden.  

 

Flexibiliteit 

Jouw persoonlijke device niet bij de hand of net even van je werkplek gelopen? Maakt niets uit, je kan nu via 

Digiplein365 bij je persoonlijke bestanden en bij documenten die jouw collega’s met jou gedeeld hebben. Bekijk 

jouw werk online, voeg nog even de laatste wijzigingen toe aan je werk of raadpleeg je eigen notities. Dit alles kan 

met Excel, Word, PowerPoint en OneNote. 

Jouw werk altijd binnen handbereik. 

 

 

OneDrive voor Bedrijven 

Jouw gemaakte werk altijd binnen handbereik, dat kan met OneDrive voor Bedrijven. Dit is jouw persoonlijke 

opslag plek. Documenten die je hier opslaat zijn alleen toegankelijk voor jou, tenzij jij bepaald dat je het 

document met een collega of met een leerling wil delen.  

 


