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Welkom op Stad & Esch

Je ontvangt dit digitale boekje om je alvast op 
weg te helpen met het gebruik van de digitale 
middelen die je op Stad & Esch gaat gebruiken. 
Lees deze rustig door voordat je aan de slag gaat.

Houd dit boekje bij de hand, wie weet komt het 
later dit jaar goed van pas. Het document is 
altijd als PDF terug te vinden op de schoolwiki, 
onze digitale schoolgids.

Mocht je vragen hebben over je laptop, 
tablet, Magister of andere ICT-gerelateerde 
vragen, loop dan even langs bij de Servicedesk 
ICT. Daar helpen we je graag.

De Servicedesk ICT is van maandag t/m 
vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur geopend in 
Meppel.

Op dinsdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur 
en op donderdagmiddag 13.00 tot 15.00 uur is 
er iemand van de Servicedesk aanwezig in 
Diever.

mailto:servicedesk%40stadenesch.nl?subject=
https://stadenesch.schoolwiki.nl/docs
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Accounts

Op Stad & Esch maak je gebruik van verschil-
lende websites en programma’s. Voor veel van 
deze websites heb je inloggegevens nodig.  
Deze kun je zelf aanmaken en onthouden. Vaak 
vraagt je computer of je deze wachtwoorden wilt 
onthouden.

Van Stad & Esch krijg je twee accounts, een 
schoolaccount en een Magisteraccount. Hier-
onder lees je welk account waarvoor wordt ge-
bruikt.

Schoolaccount
Je schoolaccount bestaat uit je voorletter en ach-
ternaam. Zit er iemand op school met dezelfde 
achternaam en voorletter, dan kan het zijn dat er 
een 2 achter je account staat. De juiste gegevens 
staan in de brief die je van ons hebt gekregen.

Bijvoorbeeld:

Niek Roozen zit in de tweede klas en zijn zusje 
Nienke komt dit jaar nieuw op school. Niek heeft 
als schoolaccount nroozen en Nienke krijgt dan 
nroozen2 als schoolaccount.

Je schoolaccount wordt onder andere gebruikt 
voor de Stad & Esch pas, Microsoft 365, iMacs 
B2.01 en voor toegang tot de Wi-Fi.

Je schoolaccount is ook je e-mailadres. Je 
schoolmail kun je openen door in te loggen 
via www.office.com of door de link naar de 
webmail te gebruiken die op de website van 
Stad & Esch staat. Log in met je schoolaccount 
gevolgd door @leerling.stadenesch.nl en het 
bijbehorende wachtwoord. Meer informatie 
lees je op pagina 9 van dit boekje.

Magisteraccount
Je Magisteraccount is gekoppeld aan je leerling-
nummer. Dit nummer staat in de brief met gege-
vens die je van school hebt gekregen. Ook 
staat dit nummer op je Stad & Esch pas.

Meer informatie over Magister is te vinden op 
pagina 17.

https://www.office.com
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Wi-Fi op Stad & Esch

Als je voor het eerst met je laptop op school bent 
zal je verbinding moeten maken met onze Wi-
Fi. Deze heet Stadenesch. Als je verbinding wilt 
maken dan voer je je eigen schoolaccount in ge-
volgd door het wachtwoord wat in de brief staat 
of je eigen als je hem hebt gewijzigd.

Let op! 
Als je het wachtwoord wijzigt dan kan het zijn 
dat je geen Wi-Fi meer hebt. Dit komt omdat dit 
hetzelfde wachtwoord gebruikt. Als dit gebeurt 
vergeet je de Wi-Fi verbinding op je laptop of ta-
blet en log je opnieuw in met het nieuwe wacht-
woord.

Klik hier om te zien hoe je de Wi-Fi opnieuw 
instelt voor Windows en Android, voor macOS 
klik je hier.

Let op!
Het is niet toegestaan iemand anders zijn school-
account te gebruiken om met de Wi-Fi te verbin-
den.

Stad & Esch app

Stad & Esch heeft een eigen app voor de com-
municatie met leerlingen en ouders. 

Via de Stad & Esch app zie je al het nieuws  
van de school (ook van social media), vul je  
formulieren in en check je de jaarkalender. In de 
app ontvang je ook belangrijke berichten van je 
mentor en school, stel je vragen en kan je mentor 
een klassenapp aanmaken.

Je bent via de mail uitgenodigd om de app  
te downloaden en in te loggen. Je kan de  
Stad & Esch app ook direct downloaden via de 
App Store (iPhone) of Google Play (Android).

https://www.seniorweb.nl/tip/een-wifi-netwerk-vergeten
https://support.apple.com/nl-nl/HT208941
https://apps.apple.com/nl/app/stad-esch-app/id1333544847
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.hoyapp.client.stadenesch&hl=nl
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Browsers

Op Stad & Esch gaat alles digitaal, ook al je les-
materiaal is digitaal en staat online. Om hierbij 
te kunnen komen gebruik je een zogenaamde 
browser. Op iedere Windows laptop staat Edge, 
op Apple staat Safari. 

Wij adviseren je om Firefox te installeren en dat 
als standaard browser in te stellen, dit maakt dat 
alle websites goed werken en dat in het geval van 
problemen je bij de Servicedesk ICT goed gehol-
pen kunt worden. 

Ook kan je bij Firefox een account aanmaken zo-
dat je gegevens overal beschikbaar zijn, ook op 
een nieuwe laptop bijvoorbeeld. Bij problemen 
met Firefox is er een heel handige link om dit op 
te lossen.

Mocht er onverhoopt een website niet werken, 
probeer dan een andere browser zoals Google 
Chrome of de standaard browser van je eigen 
laptop.

Wachtwoorden

Het is verstandig om je wachtwoorden door Fire-
fox op te laten slaan. Zo kun je altijd in de brow-
ser je wachtwoord achterhalen. Ook zijn er di-
verse programma’s die je wachtwoorden kunnen 
opslaan zoals Dashlane, Lastpass of vele andere. 
Hierdoor heb je overal je wachtwoorden bij je.

Om het wachtwoord van je schoolaccount te wij-
zigen moet je ingelogd zijn bij Microsoft 365.

Ga naar de beginpagina toe en klik vervolgens op 
het tandwieltje rechtsboven in het venster.

Let op! 
Als je het wachtwoord wijzigt dan kan het zijn 
dat je geen Wi-Fi meer hebt. Dit komt omdat dit 
hetzelfde wachtwoord gebruikt. Als dit gebeurt 
vergeet je de Wi-Fi verbinding op je laptop of ta-
blet en log je opnieuw in met het nieuwe wacht-
woord.

Klik hier om te zien hoe je de Wi-Fi opnieuw in-
stelt voor Windows en Android, voor macOS klik 
je hier. 

https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/
https://support.mozilla.org/nl/kb/firefox-opfrissen-add-ons-instellingen-herinitialiseren
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjA2K_Q77rrAhUW4O0KHb-TDdsYABAAGgJkZw&sig=AOD64_1HqmvblxtpwX14Sv42qP__duM9kA&q&adurl&ved=2ahUKEwi-96bQ77rrAhVKMewKHbEhB7gQ0Qx6BAgkEAE
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjA2K_Q77rrAhUW4O0KHb-TDdsYABAAGgJkZw&sig=AOD64_1HqmvblxtpwX14Sv42qP__duM9kA&q&adurl&ved=2ahUKEwi-96bQ77rrAhVKMewKHbEhB7gQ0Qx6BAgkEAE
https://www.dashlane.com/
https://www.lastpass.com/nl
https://www.google.com/search?q=wachtwoord%20management
https://www.office.com
https://www.office.com/?auth=2
https://www.seniorweb.nl/tip/een-wifi-netwerk-vergeten
https://support.apple.com/nl-nl/HT208941
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Ben je een wachtwoord vergeten? Vaak staat er 
op de inlogpagina wel een linkje waarop je kunt 
klikken om een nieuw wachtwoord te krijgen. 
Zoek naar de tekst ‘Wachtwoord vergeten’ klik 
daarop en volg de instructies. Je krijgt dan vaak 
een e-mail waarin staat wat je moet doen.

Let op!
Het kan voorkomen dat deze e-mails in je spam 
terechtkomt. Check dus altijd eerst je spam als je 
geen e-mail denkt te ontvangen.

Microsoft 365

Nu je op Stad & Esch zit kun je gratis gebruik ma-
ken van Microsoft 365. Maar wat houdt dat nu in?

In Microsoft 365 heb je meerdere programma’s 
waarmee je kunt werken zoals: Word, Excel,  
PowerPoint, E-mail en andere. Hiermee kun je  
eigenlijk alles doen wat nodig is in de lessen. 

Je schoolmail kun je openen door in te 
loggen via www.office.com of door de link naar 
de webmail te gebruiken die op onze website 
staat. Log in met je schoolaccount gevolgd 
door @leerling.stadenesch.nl en je wachtwoord.

Nu kun je alle programma’s online in de 
‘cloud’ gebruiken, maar ook de programma’s 
op je laptop of tablet installeren.

Ook krijg je bij Microsoft 365 één Terabyte 
gratis opslagruimte, OneDrive genaamd. Als je 
al je  documenten daar opslaat raak je ze nooit 
kwijt, erg handig dus voor als je device stuk 
gaat. Zorg er dus voor dat je OneDrive gaat 
gebruiken.  

https://www.office.com/
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Vanuit elk Microsoft 365 programma, zoals  
bijvoorbeeld Word, kun je je bestanden als 
volgt online opslaan:

Klik op Bestand -> Opslaan als en klik dan op 
Bladeren. Klik nu op OneDrive, kies de juiste 
map en geef het bestand de juiste naam. Klik 
nu op Opslaan. Voor Excel en PowerPoint geldt 
precies hetzelfde.

Weet je nog niet zo goed wat je met 
Microsoft 365 allemaal kunt? Klik dan hier 
voor meer informatie. Daar vind je alle 
informatie die je nodig hebt. Van het installeren 
op je laptop tot het delen van een PowerPoint 
presentatie.

Stad & Esch pas

Je hebt van Stad & Esch een pas gekregen met 
daarop je naam en je leerlingnummer. Deze pas 
is gekoppeld aan jouw schoolaccount. Met deze 
pas kun je jouw kluisje openen en printopdrach-
ten ophalen bij de printers. Heb je een elektrische 
fiets dan kun je ook toegang krijgen tot de speci-
ale fietsenstalling. Ook kun je via de Stad & Esch 
pas, als je (tijdelijk) geen gebruik kunt maken van 
de trappen, toegang krijgen tot de liften.

Als je een nieuwe pas krijgt, omdat de oude ka-
pot of verloren is, dan moet je deze pas opnieuw 
koppelen aan jouw schoolaccount. Zodra je de 
pas op de printer legt vraagt de printer je om in 
te loggen. Dat doe je met je schoolaccount.

Voor meer informatie over de pas en het aanvra-
gen van een nieuwe kun je bij de conciërge te-
recht

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/uw-document-in-word-opslaan-in-onedrive-d7c23ed3-a80a-4ff4-ade5-91211a7614f3
https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/microsoft-365-of-office-2019-op-een-pc-of-mac-downloaden-en-opnieuw-installeren-4414eaaf-0478-48be-9c42-23adc4716658
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Printen

Binnen het gebouw van Stad & Esch staan meer-
dere printers. Op elke verdieping staat er wel één. 
Maar hoe zorg je er nu voor dat jouw document 
geprint wordt?

Als je weet hoe je een e-mail stuurt, dan kun je 
ook printen. Het werkt namelijk precies hetzelfde. 
Als je een Word-document via de e-mail stuurt 
naar printen@stadenesch.nl dan komt deze van-
zelf aan in de printer. Je legt je printpas op de 
printer en je Word-document staat nu klaar om 
geprint te worden. Het maakt niet uit welke prin-
ter je gebruikt. Alle printers op Stad & Esch wer-
ken hetzelfde.

Naast Word-documenten kun je ook andere  
documenten printen. Lukt het niet helemaal?
Maak een PDF van je document, die zijn altijd te 
printen. 

Standaard worden je documenten in zwart ge-
print, wil je kleur, dan kan je dit op het scherm 
regelen.

Rooster

Via Magister
Je rooster kun je eenvoudig bekijken in Magister. 
Hiervoor moet je ingelogd zijn, uiteraard doe je 
dit met je Magisteraccount. Hiervoor staat een 
link op de website van Stad & Esch, te vinden via 
het rechtermenu.

Meer informatie over Magister is te vinden op pa-
gina 17.

Via Zermelo
Je kunt je rooster ook bekijken via Zermelo. Ook 
hiervoor is een link te vinden in het rechtermenu 
op onze website. Door op het roostericoontje 
te klikken kom je op de website van Zermelo 
terecht. Inloggen kan met dezelfde 
inloggegevens als die van jouw schoolaccount.

Let op!
Hou je rooster altijd goed in de gaten in 
verband met eventuele wijzigingen.

http://stadenesch.magister.net/
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Adobe Creative Cloud

Bij Stad & Esch kun je kosteloos gebruikma-
ken van het Adobe Creative Cloud pakket zoals  
Photoshop, InDesign, Premiere en vele andere 
software waarmee je creatief aan de slag kunt 
met professionele software.

Deze software is geïnstalleerd op de iMacs die in 
lokaal B2.01 staan. Het gebruik van deze iMacs  
is niet zomaar toegestaan. Overleg met je  
docent of je toegang kunt krijgen en vraag om 
een toetsenbord en muis, die liggen namelijk  
opgeborgen.

Om in te loggen op de iMacs in B2.01 gebruik je je 
schoolaccount. Voor een online Adobe Creative 
account kun je terecht bij de servicedesk.

Magister

Zodra je bij ons op school begint ontvang je van 
ons inloggegevens voor Magister. Hier kun je in-
loggen en op deze manier alle informatie ont-
dekken. Je kunt nu gemakkelijk opzoeken welk 
huiswerk je nog moet maken, je studiewijzers en 
toetsen, maar ook wat je gemiddelde voor bij-
voorbeeld wiskunde nu is. 

Tip: als je de app op je telefoon zet, heb je ac-
tuele wijzigingen altijd bij de hand. Je kan de  
Magister app ook direct downloaden via de App 
Store (iPhone) of Google Play (Android).

http://stadenesch.magister.net/
https://apps.apple.com/nl/app/magister-leerling-en-ouder/id1060525828
https://apps.apple.com/nl/app/magister-leerling-en-ouder/id1060525828
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.schoolmaster.magister.mobile&hl=nl
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Magister.me

Op Stad & Esch kunnen we Magister.me ge-
bruiken voor het werken met leerdoelen die je 
zelf kan afvinken en het inleveren van opdrach-
ten, waar een docent feedback op kan geven.  
Magister.me wordt nog niet in alle lessen gebruikt.  
De docent geeft vanzelf aan als je hiermee aan 
de slag kan.

Teams

Om online lessen te kunnen volgen gebruiken we 
op Stad & Esch het programma Teams, onderdeel 
van Microsoft 365. Het handigst is het wanneer je 
het programma zelf op je laptop installeert. Je 
kunt inloggen met je e-mailadres van school. Je 
wordt automatisch toegevoegd aan jouw klas-
teams.

Let op! 
Zorg dat Teams altijd de laatste updates geïnstal-
leerd heeft.

https://www.magister.me/ui/user/login
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