Instructie thuis inlog Miloo, voor leerlingen (bewaar dit blad goed):
Je gaat naar de website https://portal.miloo.online
Daar klik je op het rechter (evt. linker) pictogram, zie rode cirkel:

Er verschijnt een office login-scherm. Hier log je in met de volgende gegevens:
………voornaamtussenvoegselachternaam……….@LL.sterrendonk.nl
(gebruik geen leestekens of verbindingsstreepjes tussen/op namen)
Wachtwoord:
‘Voornaam’+’eerste 4 cijfers van je geboortedatum (dag&maand)’+’!’
Van dubbele namen neem je enkel het eerste deel, geen gebruik maken van leestekens.
Bijvoorbeeld: Márie-Claire jarig op 3 juli → wachtwoord = Marie0307!
Je komt in Miloo; de digitale leeromgeving waar we op school ook al mee werken:

Wanneer je hier voor het eerst gaat naar Snappet, 123 zing of andere websites die de
leerkracht heeft klaargezet, zul je hier éénmalig je gebruikersnaam en wachtwoord
moeten invoeren voor die website. Je ziet waarschijnlijk meer ‘tegels’ dan dat je gaat
gebruiken, de leerkracht vertelt met welke tegels je gaat werken.
Vul onderstaand schema in als hulpmiddel om je wachtwoorden te onthouden:
Gebruikersnaam
Miloo
Snappet
123 Zing
Gynzy
Squla

Wachtwoord
@LL.sterrendonk.nl

!
Hetzelfde als gebruikersnaam

Meest voorkomende problemen bij inloggen:

‘ik krijg: Gebruikersnaam of wachtwoord is fout. Probeer opnieuw’
Het is niet mogelijk rechtstreeks in de website van Miloo in te loggen, dit doe je via het
Office inlog-scherm. Hier kom je door op de 4 kleine vierkantjes (Azure) te klikken, zie de
uitleg bovenaan dit document. Controleer goed of je inlogt op de goede plek.

‘Miloo logt automatisch in, met de inloggegevens van mij of mijn andere kind’
Omdat de computer je inloggegevens onthoudt, is de beste oplossing een apart account
op de computer aan te maken voor je kind:
Op een Windows computer doe je dit als volgt:
1. Selecteer Start/Windowstoets en selecteer vervolgens Instellingen > Accounts en
selecteer vervolgens links in het menu Gezin en andere personen. (In sommige
edities van Windows ziet u Overige gebruikers.)
2. Selecteer ‘Iemand anders toevoegen aan deze pc’.
3. Selecteer ‘Ik heb geen aanmeldingsgegevens voor deze persoon’ en selecteer op
de volgende pagina ‘gebruiker zonder Microsoft-account toevoegen’.
4. Voer een gebruikersnaam, wachtwoord en geheugensteun voor het wachtwoord
in of kies beveiligingsvragen en selecteer daarna Volgende.
Nadat je jezelf hebt afgemeld op je computer, kan je kind zich aanmelden met het zojuist
gemaakte account. Hierna kan je de stappen van voor af aan weer doorlopen.
Op een Chromebook dient je kind over een Google-account te beschikken. Daarna kan
je bij het loginscherm van je Chromebook onderaan klikken op ‘persoon toevoegen’.
Als je het niet ziet zitten een extra account aan te maken, of je werkt met een
ander apparaat, kan je ook werken met een InPrivate-venster. Deze vind je wanneer je
Edge (voorheen explorer) opent rechts bovenaan:

Wanneer je nog geen Edge hebt, raden we aan deze te downloaden. Via Chrome heb je
ook een ‘incognitovenster’, echter werkt deze niet goed samen met de tegels in Miloo.
‘In het office login-scherm krijg ik de melding dat mijn
gebruikersnaam/wachtwoord fout is’
Controleer a.u.b. nog een keer goed alle stappen. Veel voorkomende typfouten zijn;
geen punt tussen @LL●sterrendonk.nl, of het vergeten van een uitroepteken achteraan bij
het wachtwoord.

