Klassite te VTI Waregem
Het eerste bezoek aan jouw klassite!
1. Log in bij de Office 365-omgeving van de scholengemeenschap. Ga om te beginnen naar
www.sgsintpaulus.be en klik in het menu Leerlingen op ‘Onedrive Pro’.

2. Log vervolgens in met jouw eigen gebruikersnaam (Voornaam.Familienaam@sgsintpaulus.eu)
en wachtwoord.
3. Wanneer je bent ingelogd, klik dan bovenaan rechts op ‘Sites’.

4. Vervolgens zie je hier een overzicht van de portaalpagina’s van jouw school. Daaronder kan je
een lijst vinden van alles sites die jij persoonlijk ’volgt’. Op dit moment zal dit deel nog leeg
zijn, maar geen paniek, we tonen je verder in de handleiding hoe je link(s) naar jouw
(klas)site(s) kunt bijplaatsen.

Dit zijn de
portaalpagina’s van de
scholengemeenschap.

Dit zijn de sites binnen
de Office 365omgeving die JIJ volg!

Om nu verder te gaan, klik je op het logo van jouw school, namelijk ‘VTI-Waregem’.

5. De startpagina van het VTI-Waregem verschijnt op het scherm. Om naar jouw klassite verder
te gaan, klik je op de naam van jouw klas in het menu links bovenaan (Klik op het pijltje naast
‘Klassites VTI’)

6. Welkom op de site van jouw klas! Hier is heel wat te zien, maar later meer hierover.
Om jouw eerste bezoek af te ronden, kan je deze site volgen. Druk hiervoor op het knopje
‘Volgen’ dat zich bovenaan aan de rechterkant van de pagina bevindt. Je krijgt vervolgens de
melding dat je deze site vanaf nu volgt.

Wat betekent dit nu precies? Herinner je je nog de pagina ‘Sites’ uit stap 4? Waar je een
overzicht had van de portaalpagina’s van de scholen en de sites die jij persoonlijk volgt?
Hier verschijnt de volgende keer een permanente link naar jouw klassite. Op die manier kan je
altijd snel naar de klassite.
Conclusie: Als je in het vervolg dus naar jouw klassite wilt gaan, log je gewoon in bij het Office
365-platform, klik je bovenaan op ‘Sites’ en vervolgens op jouw eigen klassite. Zo simpel is het!

De inhoud van jouw klassite
Even overlopen:








Onedrive Pro: Met deze link ga je naar je persoonlijke Onedrive
E-mail: Met deze link ga je naar je persoonlijke e-mail.
Jouw Agenda: Met deze link ga je naar jouw persoonlijke, online agenda.
Gedeelde Documenten: Dit is waarschijnlijk de belangrijkste link op de klassite. Via deze link
krijg je een overzicht met koppelingen naar de Onedrives van alle leerkrachten en leerlingen
van jouw klas. Via deze koppelingen kan je kijken welke documenten de leerkracht met jou
gedeeld heeft.
Schoolportaal: Met deze link keer je terug naar het portaal van de school.
Naar de website: Met deze link kan je onmiddellijk naar de openbare website van jouw school
gaan.

