
Windows 11

- Eerste keer opstarten laptop

- Inloggen wifi en activeren Office 365

- OneDrive synchroniseren



Algemeen

- Elk type laptop kan soms net een ander opstartmenu 
laten zien

- Krijg je ergens een ander scherm te zien dan in de 
instructie lees de vraag dan goed door en maak een 
keuze. 

- Vaak heeft een andere keus weinig invloed.



Kies u regio

- Kies Nederland als regio en klik daarna op ja.
Stap 1



Kies de juiste toetsenbord indeling

- Kies Verenigde staten (Internationaal) en 
klik daarna op Ja. Stap 2



Tweede toetsenbord

- Dit is niet nodig en je kunt op “overslaan” klikken 
Stap 3



Maak nog geen verbinding met het 
netwerk

- Klik op “ik heb geen internet”

- Opmerking: we willen de laptop met een lokaal 
profiel instellen, daarom in deze stap nog geen 
verbinding maken

Stap 4



Klik links onder op “Doorgaan met 
beperkte instellingen”

Stap 5



Accepteer de gebruikers
overeenkomst 

- Klik op akkoord
Stap 6



Gebruikersnaam kiezen

- Kies je voornaam en achternaam om een 
gebruikersnaam op te geven en klik daarna op 
“Volgende”

Stap 7



Kies je wachtwoord

- Bedenk een wachtwoord en noteer je wachtwoord 
ergens (niet het wachtwoord van de brief) en klik 
daarna op volgende.

Stap 8



Bevestig je wachtwoord

- Bevestig je wachtwoord door het vorige wachtwoord 
nogmaals in te typen en klik daarna op volgende. 

Stap 9

 LET OP! Dit 
wachtwoord moet je 
goed onthouden!

 Noteer het 
bijvoorbeeld in je 
agenda of telefoon



Kies een 1e beveiligingsvraag en voer 
eronder je antwoord in, klik vervolgens 
op “Volgende’’ Stap 10



Dit zijn de keuzes van de 
beveiligingsvragen



Kies een 2e beveiligingsvraag en voer 
eronder je antwoord in, klik vervolgens 
op “Volgende” Stap 11



Kies een 3e beveiligingsvraag en voer 
eronder je antwoord in, klik vervolgens 
op “Volgende” Stap 12



- Klik op “Nee”

- Klik op Accepteren
Stap 13



- Klik op “Nee”

- Klik op Accepteren
Stap 14



- Klik op “Alleen vereist”

- Klik op Accepteren
Stap 15



Privacy instellingen voor uw apparaat 
kiezen

- Klik op “Nee”

- Klik op Accepteren

Stap 16



- Klik op “Nee”

- Klik op Accepteren
Stap 17



- Klik op “Nee”

- Klik op Accepteren
Stap 19



Je pc is aan het laden.
Even geduld a.u.b.



Ten slot is je pc klaar voor gebruik.



Handleiding Inloggen 
wifi en activeren office 



- Maak eerst verbinding met de Wifi (zie volgende stap)



- Klik op het wifi teken in de rechter onderhoek. 

Stap 1



- Maak thuis verbinding met je eigen wifi-netwerk (klik 
hier)
- Op school maak je verbinding met CLV
- Klik op CLV en klik op verbinding maken Stap 2



- Log in met je leerlingnummer
- Let op: nu zonder @clv.nl
- het wachtwoord dat op de brief staat 
- Klik daarna op OK. Stap 3



- Klik op verbinding maken

- De laptop maakt verbinding met het wifi netwerk
Stap 4



Aanmelden Microsoft Teams
Kijk op de brief met accountgegevens

- Klik evt. op Opnieuw opstarten
- klik op Aan de slag



- Meld je aan met je schoolmail
- leerlingnummer@clv.nl
- dit houdt in dat hier het leerlingnummer van de 
leerling, gevolgd door @clv.nl ingevuld moet worden.
- Klik op: “Volgende”

mailto:leerlingnummer@clv.nl


- Meld je aan met je schoolmail
- leerlingnummer@clv.nl
- dit houdt in dat hier het leerlingnummer van de 
leerling, gevolgd door @clv.nl ingevuld moet worden.
- Wachtwoord dat op de brief staat.

mailto:leerlingnummer@clv.nl


- Klik eerst op het witte vakje zodat er
geen vinkje in staat.
- Klik vervolgens op OK



- Klik op het kruisje om Teams af te sluiten.



Office instellen
- Typ in de zoek balk: Word
- Klik vervolgens op: Openen



Office instellen
- Klik op “Aanmelden” tenzij de naam van de leerling er 
al staat.
- Als de naam er al staat dan: 
- Gebruiksrechtovereenkomst accepteren



- Meld je aan met je schoolmail
- leerlingnummer@clv.nl
- dit houdt in dat hier het leerlingnummer van de 
leerling, gevolgd door @clv.nl ingevuld moet worden.
- klik op volgende

mailto:leerlingnummer@clv.nl


- Meld je aan met je schoolmail en wachtwoord 
- leerlingnummer@clv.nl
- Klik op Aanmelden

mailto:leerlingnummer@clv.nl


- Klik eerst op het witte vakje zodat er
geen vinkje in staat.
- Klik vervolgens op Ja



- Klik op Gereed 



- Klik op Accepteren



- Klik op Office Open XML-indelingen 
- En vervolgens OK
- Nu is office klaar voor gebruik



- Open een leeg document



Handleiding OneDrive
synchroniseren 



- Typ in de zoekbalk: OneDrive
- En klik op openen



- Typ hier je schoolmail 
- leerlingnummer@clv.nl
- dit houdt in dat hier het leerlingnummer van de 
leerling, gevolgd door @clv.nl ingevuld moet worden.
- Wachtwoord staat op de brief

mailto:Leerlingnummer@clv.nl


Vinkjes kun je weghalen

• als je geen back-up wilt 
van je Desktop, 
Documenten en 
Afbeeldingen in de 
OneDrive van het 
Christelijk Lyceum 
Veenendaal.

• Schoolbestanden moet 
je opslaan in de 
OneDrive-Christelijk 
Lyceum Veenendaal







- Klik op later



- Klik op Volgende en Doorgaan
- Tot je bij de vraag: “De mobiele app downloaden” bent



- Klik op Mijn OneDrive-map openen



Ga naar OneDrive CLV

- Klik op de verkenner map.
- Klik op OneDrive – Christelijk Lyceum Veenendaal



Hoe maak ik een map aan?

Maak nu in ieder geval de volgende mappen aan:
- Klas 1
- Klas 2
- Klas 3
- Klas 4

Hoe? Klik op:
- Rechter muisknop
- Nieuw
- Map
- Geef de map een naam



Submappen aanmaken 

- Ga nu naar de map “klas 1” en maak daarin
voor elk vak een map aan.



Je OneDrive is gereed voor gebruik sla 
voortaan alles op in de OneDrive voor 
Bedrijven

- Zie je een wolkje dan staat het bestand in de cloud
- Bij een groen vinkje dan staat het bestand op je laptop 
en in de cloud.



Aandachtspunten

- Op school kun je de laptop in Stand-by laten staan
- Schakel elke dag je laptop volledig uit als je van huis 
naar school gaat en omgekeerd!
- Elke dag met een opgeladen accu naar school. 
- Probleem met je laptop?
- Start je laptop eerst opnieuw op
- Probleem niet opgelost? Ga naar de helpdesk
Bij voorkeur in de pauze of na de les


