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In dit handboek behandelen wij alles rondom de werking van de ICT faciliteiten op X11 

en hoe jij op x11 kan met ICT kan werken .

Klik op één van de buttons om naar het thema te gaan:

Devices op X11

Chromebook Abonnement

Jouw X11 account

Schoolmail

Nuovo WiFiApps

Wachtwoord vergeten

Adobe CC met korting

iMacs inloggen

Microsoft Teams

Magister Magister Me

Microsoft Office

LEERLING ICT HANDBOEK
2020 — versie 1



Welkom op X11! 

Bij X11 gebruik je voor alles hetzelfde account! Bij-
gaand ontvang je jouw nieuwe wachtwoord en leer-
lingnummer, Bewaar en onthoud deze dus goed! 

We gebruiken dit account voor alles binnen X11 en 
NUOVO. Office 365- met de Webmail, Office pro-
gramma’s, Teams en Onedrive. 
Magister voor je cijfers en magister Me tijdens de 
lessen. De iMacs en Server om op in te loggen. En 
Adobe om in te loggen in de Adobe programma’s op 
school. 

JOUW ACCOUNT

X11 AccountICT Leerlinggids
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WACHTWOORD VERGETEN

Wachtwoord reset

1  Ga naar de webmail > geen toegang

Klik op “webmail” op de homepage van de X11 website. 

Klik daarna op “Hebt u geen toegang tot het account?”

Als je jouw wachtwoord bent vergeten, en dus nergens meer kan inloggen

kan je deze zelf opnieuw instellen! Hiervoor heb je aan het begin van het jaar jouw bev-

eiligingsvragen ingevuld. 

3  Vul formulier in

Type onder het kopje “Gebruikers-id” jouw e-mail adres

leerlingnummer@x11.nu en vul de plaatjes-code in.

4  Kies hoe je toegang wil krijgen

Aan het begin van het jaar heb je een paar manieren op-

gegeven waarmee je jouw identiteit kan bevestigen.

Kies voor jou verificatie methode en volg de aanwijzingen 

op het scherm.

2  Selecteer ‘Werk- of schoolaccount’

Kies hier voor “Werk- of schoolaccount”

(Zie hierboven)

ICT Leerlinggids
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MAGISTER

Magister Inloggen

1  Ga naar magister

Klik op ‘magister’ op de van de X11 website. 

(Zie hierboven)

In Magister vind je jouw leerlinggegevens en jouw behaalde cijfers terug. 

3  Vul wachtwoord in

Vul in hier x11-wachtwoord in. Als je ooit een ander

wachtwoord hebt gebruikt bij magister, vul je dit in.

(Zie hierboven)

2  Typ jouw gebruikersnaam in

Jouw gebruikersnaam jouw leerlingnummer

(Zie hierboven)

www.x11.nu

leerlingnummer

Installeer je de app?  
Geef dan NUOVO als school op

ICT Leerlinggids

Wachtwoord

leerlingnummer
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Magister Me Inloggen

1  Ga naar magister.me

Klik op ‘Magister Me’ op de X11 website en log in in 

Magister Me. 

2  bekijk de video-tutorial

Bekijk de videotutorial om te weten te komen

wat je allemaal kan met magister me

We gebruiken Magister Me tijdens de lessen voor onze lesstof en om de voortgang op X11 

in de gaten te houden. Je levert al jouw gemaakte werk in in Magister Me. Feedback vind 

je ook in Magister me terug. 

www.x11.nu

ICT Leerlinggids

MAGISTER ME

Bekijk de videotutorial



versie 1 2020

6

MICROSOFT TEAMS

Microsoft Teams

1  Ga naar webmail (in Edge of Chrome) 

Klik op ‘webmail’ bovenaan de X11 website.

Office 365 werkt het beste in Microsoft Edge of Chrome 

2  Meld je aan

Meld je aan met jouw x11 account

(Zie hierboven)

Op X11 gebruiken we Microsoft Teams om contact 

te houden met docenten, mentoren en jouw klasgenoten

3  Ontdek Teams

Met teams kan je videobellen en chatten met docenten, 

jouw mentor en klasgenoten.  Dit doe je in de klassenka-

nalen in jouw klassenteam.  Daarnaast kan je soms ook 

een Team hebben voor een project of speciaal vak. Kijk 

de verdere video-tutorial voor Teams om alle functies te 

snappen.

2  Klik op Teams

Klik op teams. Mocht je er naar gevraagd worden kies je

voor ‘de web-app gebruiken’. Klik nu op het Team dat je 

nodig hebt op dat moment (bijvoorbeeld jouw klassen-

team.

(Zie hierboven)

www.x11.nu

TIP:

Ontvangers kunnen op jouw hand-

tekening klikken om naar de uitge-

breidere online versie te gaan!

Bekijk de videotutorial

ICT Leerlinggids
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MICROSOFT OFFICE ONLINE

Microsoft Teams

1  Log in op het X11 account 

Klik op ‘webmail’ bovenaan de X11 website.

(Zie hierboven)

2  Meld je aan

Meld je aan met jouw x11 account

(Zie hierboven)

Je kan gratis gebruik maken van de online versies van 

Word, Excel en Powerpoint om de mooiste documenten 

te maken tijdens de les in je vrije tijd of als huiswerk!

3  Ga aan de slag in Office Online  

Klik op één van de iconen van de apps. Je kan online 

allerlei documenten maken. Dit kan op zowel Chrome-

books, Laptops of telefoons!

Alle documenten die je maakt worden veilig in jouw One-

drive opgeslagen en kan je makkelijk terugvinden als je 

ze bijvoorbeeld wil mailen of als bijlage wil versturen in 

Outlook (webmail) of in Microsoft Teams

www.x11.nu

TIP:

Ontvangers kunnen op jouw hand-

tekening klikken om naar de uitge-

breidere online versie te gaan!

Bekijk de videotutorial

ICT Leerlinggids
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MICROSOFT ONEDRIVE

Microsoft Teams

1  Log in op het X11 account 

Klik op ‘webmail’ bovenaan de X11 website.

(Zie hierboven)

2  Meld je aan

Meld je aan met jouw x11 account

(Zie hierboven)

We slaan al ons werk op in de onedrive. Dit is jouw 

eigen online opslagruimte. Je kan makkelijk bij deze 

bestanden in Teams en Magister Me

3  Bekijk de Onedrive 

Klik op het onedrive icoon. Je krijft nu een scherm te zien 

waar nog weinig mappen of bestanden in staan. Jij gaat 

daar zelf verandering in brengen! Maak eerst een map 

aan met jouw leerjaar. Maak daarna mappen aan voor 

elk vak, zodat je altijd jouw bestanden op de juiste plek 

opslaat en makkelijk kan terugvinden!

www.x11.nu

TIP:

Ontvangers kunnen op jouw hand-

tekening klikken om naar de uitge-

breidere online versie te gaan!

Bekijk de videotutorial

ICT Leerlinggids
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WEBMAIL

Webmail

1  Log in op het X11 account 

Klik op ‘webmail’ bovenaan de X11 website.

(Zie hierboven)

2  Meld je aan

Meld je aan met jouw x11 account

(Zie hierboven)

Jij en jouw ouders ontvangen regelmatig mail van 

school.

We verwachten dus dat je zelfstandig jouw mail in de 

gaten houd. 

2  Klik op Outlook

Klik op het Outlook icoon. Je gaat nu naar jouw webmail

Hier kan je al jouw mails teruglezen die je hebt ontvan-

gen. Ook kan je zelf mails versturen. 

Je kan ook jouw school-email gebruiken om accounts 

aan te maken bij sites die je voor school moet gebruiken.

www.x11.nu

TIP:

Ontvangers kunnen op jouw hand-

tekening klikken om naar de uitge-

breidere online versie te gaan!

Bekijk de videotutorial

ICT Leerlinggids
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EIGEN DEVICES OP X11

Op X11 werken met met allerlei devices op X11. Sommige zijn van jouzelf en sommige van 

school. 

Eigen Device (Laptops)

Op X11 gebruik je vaak jouw eigen device tijdens de les. 

Hier staat magister op met lesmateriaal.

Dit kan een device zijn die je via school leased (een 

chromebook), of een device die je zelf hebt gekocht. 

Het maakt verder niet uit wat voor soort device dit is: 

chromebook, windows laptop of macbook.  

Eigen Device (Telefoons)

Op X11 kunnen  leerlingen ook hun telefoon gebruiken. 

Leerlingen vinden het handig om hier hun rooster, cijfers 

(magister) en contact met docenten en de klas mee te 

onderhouden (teams). 

Wees voorzichtig met jouw device  

Devices houden niet van:

• Gooien, buigen en stoten (ook al ze in een tas zitten;  

tip: extra beschermingshoesje er om heen)

• Water en frisdrank over zich heen

• Uitlenen en gestolen worden

• Andermans vingers (corona-proof)

• Onbeveiligd en open ergens achter laten (hacken)

• Vies zijn (maak af en toe schoon) 

Tips hoe maak ik mijn laptop schoon?

iMacs op school

Het adobe pakket draait niet op Chromebooks.

Op school gebruiken we tijdens de vormgevinglessen 

iMacs. Hierin kan je op inloggen met jouw X11 account. 

Op deze iMacs draait allemaal het Adobe Creative Cloud 

pakket. Bestanden sla je op op onze server.  Bij sommi-

ge vakken zoals bij fotografie hebben we - in plaats van 

iMacs - Windows laptops waar ook het Adobe Creative 

Devices op X11

EIGEN DEVICE

(lease) Chromebook

Telefoon

Tijdens MVI

IMACS OP SCHOOL

ICT Leerlinggids

of Laptop

Indien u Adobe Creative Cloud wil draaien op de 
laptop. Bekijk de systeemvereisten
We maken o.a. gebruik van Adobe Photoshop, -Indesign, -Illustrator, -Premiere Pro, 
-Animate, -XD, Dimension
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Chromebook abbonementICT Leerlinggids

Vragen? Onze klantenservice helpt u graag!
085 - 00 36 150

Educatie laptops speciaal voor het onderwijs

De educatie laptops van The Rent Company kunt u huren of kopen, inclusief Easy4u zekerheidspakket.
Deze laptops zijn speciaal ontwikkeld voor het onderwijs en voorzien van een extra stevig behuizing, rubberen

stootranden en een juiste draadloze kaart. De laptops kunnen door de lange batterijduur een hele schooldag mee
zonder tussentijds op te hoeven laden.

Alles-in-1 zekerheidspakket, standaard bij
zowel huur als koop

--------------------- Hardware
• Speciale educatie laptop voorzien van een extra stevige

behuizing en rubberen stootrand
• Actieve batterijduur van minimaal 6 uur
• Juiste WiFi- kaart voor snel en stabiel draadloos gebruik
• Keuze van het model is vooraf afgestemd met de

onderwijsinstelling

--------------------- Software
• Chrome OS
• Koppelen in het schooldomein

--------------------- Service
• Vervangende laptop bij reparaties, schade en diefstal
• Telefonische ondersteuning door klantenservice
• Service via school of huisadres tijdens vakanties
• Online klantenportaal
• Altijd één aanspreekpunt voor de klant
• Eigen reparatiedienst

--------------------- Schade- en diefstaldekking
• Volledige afhandeling door The Rent Company
• Schade- en diefstaldekking met een beperkt eigen risico

van € 50,- per gebeurtenis (max. 3)
• Inclusief vochtwerende beschermhoes
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X11

De juiste laptop
voor school

Kies voor gemak
en zekerheid

Start het nieuwe schooljaar
met een laptop via het Easy4u abonnement

Bestellen gaat snel en eenvoudig

1 Ga naar rentcompany.nl/bestellen en vul de inlogcode in:

LZXDVPG Of klik HIER om direct
naar de webshop te gaan

2 Maak uw keuze voor de laptop en gewenste looptijd van het Easy4u zekerheidspakket

3 Kies voor huren* of kopen

4 Vul alle gegevens in en kies de gewenste betaaloptie

5 U ontvangt een bestelbevestiging per e-mail

 

* Voorwaarden bij huur:
- Huurder betaalt een borg van 4 maandtermijnen (geldt niet bij koop)
- Optie tot koop bij einde looptijd (=borg)
- Betaling bij huur via automatische incasso per maand of per jaar
- Er is geen BKR-toetsing en/of registratie van toepassing

!LET OP!
Bestel uiterlijk 31 juli 2020 zodat u zeker bent van levering bij de start

van het nieuwe schooljaar. Hiermee voorkomt u
extra administratiekosten van € 19,95.

Aanbod van laptop(s) en looptijd Easy4u zekerheidspakket

 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 48
mnd Zekerheidspakket

Lenovo - Chromebook 500e 2-in-1
11.6" touch;64GB eMMC;Intel® Celeron
N4120;4GB;

€ 7,80
huur p/mnd

€ 368,00
koop

Leerjaar 1

Leerjaar 1
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X11

De juiste laptop
voor school

Kies voor gemak
en zekerheid

Start het nieuwe schooljaar
met een laptop via het Easy4u abonnement

Bestellen gaat snel en eenvoudig

1 Ga naar rentcompany.nl/bestellen en vul de inlogcode in:

ZXZ8JW6 Of klik HIER om direct
naar de webshop te gaan

2 Maak uw keuze voor de laptop en gewenste looptijd van het Easy4u zekerheidspakket

3 Kies voor huren* of kopen

4 Vul alle gegevens in en kies de gewenste betaaloptie

5 U ontvangt een bestelbevestiging per e-mail

 

* Voorwaarden bij huur:
- Huurder betaalt een borg van 4 maandtermijnen (geldt niet bij koop)
- Optie tot koop bij einde looptijd (=borg)
- Betaling bij huur via automatische incasso per maand of per jaar
- Er is geen BKR-toetsing en/of registratie van toepassing

!LET OP!
Bestel uiterlijk 31 juli 2020 zodat u zeker bent van levering bij de start

van het nieuwe schooljaar. Hiermee voorkomt u
extra administratiekosten van € 19,95.

Aanbod van laptop(s) en looptijd Easy4u zekerheidspakket

 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 36
mnd Zekerheidspakket

Lenovo - Chromebook 500e 2-in-1
11.6" touch;64GB eMMC;Intel® Celeron
N4120;4GB;

€ 9,60
huur p/mnd

€ 339,50
koop

Leerjaar 2

Leerjaar 2
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APPS INSTALLEREN OP CHROMEBOOK

Op een Chromebook draait veel software die beschikbaar is voor Android telefoons. Deze 

kan je installeren vanaf de Google Play Store

Devices op X11

EIGEN DEVICE

OFFICE

ICT Leerlinggids

1  Zoek naar de apps op jouw Chromebook

Start de google Play Store app op jouw Chromebook

Je kan zoeken op de volgende zoektermen:

‘Microsoft’

Download de Office, Onedrive en Outlook app

‘Magister’

Download de Magister app  

voor leerlingen en ouders.

Adobe Creative Cloud is niet beschikbaar voor 

Chromebooks. Gelukkig zijn er wel veel alternatie-

ven voor deze creatieve software.

2  Log in met X11 account

Je kan inloggen met jouw X11 account. Als dat niet lukt 

kan je altijd een nieuw google account aanmaken met 

jouw x11 emailaccount. 

CREATIEF

GOOGLE PLAY
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APPS INSTALLEREN OP JOUW TELEFOON

Het is nog veel makkelijker om overzicht te houden als je de apps die we gebruiken op 

x11 download via de appstore of google store.

Devices op X11

EIGEN DEVICE

ICT Leerlinggids

1  Zoek naar de apps op jouw telefoon

Klik op de appstore of play store op jouw telefoon

Zoek op de volgende zoektermen:

‘Microsoft’

Download de Office, Onedrive en Outlook app

‘Magister’

Download de Magister app  

voor leerlingen en ouders

2  Log in met X11 account

Je logt bij Microsoft en Magister in met

jouw X11 account. Bij Magister moet je als

als school ‘NUOVO’ gebruiken.

2  Download de apps

Gebruik jouw eigen account of vraag jouw 

ouders om in te loggen
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ADOBE CREATIVE CLOUD VIA SLIM.NL

Via slim.nl kunt u tegen hoge korting een jaarlicentie op het adobe pakket voor eigen 

laptop gebruik kopen. Dit is optioneel en niet nodig voor mvi.

Adobe via Slim.nlICT Leerlinggids

1  Ga naar www.slim.nl

Klik op registreren.

(Zie hierboven)

2  Kies als school X11 Utrecht en Kies Student als rol

Klik op next en vul als email adres bij de gegevens jouw 

school-email in. 

3  Licentie code invoeren op redeem.adobe.com

De gekochte licentiecode via Slim kan je invullen op  

https://redeem.adobe.com, heeft u nog geen adobe ac-

count dan kan je dat op die website ook gratis aanmaken. 

Je kan hier ook jouw schoolaccount voor gebruiken.

Je zal dan moeten inloggen in het adobe ID account en 

dan kan je de aangeschafte code invoeren. Adobe CC 

is dan voor een jaar geldig. Daarna hoef je alleen maar 

opnieuw zo’n code aan te schaffen en in te voeren om het 

weer een jaar geldig te laten zijn.

2  Koop de Adobe Creative Cloud licentie

Zoek op Adobe Creative Cloud op Slim.nl. Je kan zelf kie-

zen of je de Nederlandse of Engelse versie wil hebben. Op 

school gebruiken we de Nederlandse versie.

Binnen een half uur vind je de licentiecode op slim.nl in 

jouw account onder ‘installatiecodes’

www.slim.nl

Let op: Adobe Creative Cloud draait  
alleen op Windows en MacOS (laptops).

 
Niet op Chromebooks, Android Tablets of iOS.
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WI-FI OP X11 via nuovo    

WIFI op X11

1  Zoek naar ‘NUOVO’ Wi-Fi op jouw device

Klik op  icoon rechstboven in de  menubalk.

2  Verbind met ‘NUOVO’ Wi-Fi

Klik in de lijst met Wi-Fi punten op NUOVO. Je wordt nu 

gevraagd om in te loggen. Dit doe je met jouw  leerling-

nummer en wachtwoord van jouw X11-ACCOUNT

NUOVO

NUOVO

Jouw leerlingnummer

Jouw leerlingnummer

Jouw wachtwoord

Jouw wachtwoord

M
ac
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w
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ks

Op x11 kan je inloggen op de school-wifi met jouw eigen X11 account

ICT Leerlinggids
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IMACS OP X11 TIJDENS MVI

iMacs inloggen

1  Opstarten van de iMacs > Inloggen

Je logt in in de iMacs met jouw X11 account. 

In een computerles log je in op jouw eigen x11-account in de iMacs. 

Je slaat al jouw bestanden altijd op op jouw leerlingmap op de server.

Alle bestanden die je op de iMacs zelf opslaat staan alleen op die iMac!

2  Inlogproblemen?

Als je niet kan inloggen kan dit door een aantal dingen 

komen. 

Staat caps lock aan of heb je een spatie in jouw naam?

Zet Caps-Lock uit of verwijder de spaties. 

Wachtwoord vergeten? > Ga naar x11 webmail 

Reset jouw wachtwoord met de instructies op 

de achterkant van dit blad. 

3  Dock > verbind met de Server

We slaan onze bestanden op in de X11 Server. Door op 

het X11-Folders icoon te klikken in het dock log je in op 

jouw server. Als je hier op klikt moet je jouw wachtwoord 

invoeren, klik dan ook op ‘wachtwoord behouden’ en 

daarna op verbind!

206678

1   In home bewaar jij jouw eigen bestanden

Je levert hier ook werk in! 

2    In X11 vindt je alle lesbenodigdheden.  

Je kan hier alleen in lezen.

ICT Leerlinggids

Wachtwoord


