
FAQ 

Hoe log ik in bij Onlineklas? 
 
Groep 1-4: Gebruik de link uit de brief van de juf. Dan kom je bij je eigen klas. Klik op je naam en 
voer je pincode in. Of scan de QR-code van je kaartje.  
Groep 5-8: Log in met je Google account. Klik op de G. 
Log in met je mailadres en wachtwoord. Net zoals je op school de 
Chromebook opstart.  
 

Wat als het inloggen niet lukt? 
 
Probeer of hij in een andere browser wel werkt. Bij het inloggen met het google account kan het 
gebeuren dat er al een privé google account staat. Deze moet je niet gebruiken maar echt het 
mailadres van school! Blijft het problemen geven dan kan je ook uitproberen of het met een 
incognito venster wel werkt. Dan heeft hij geen last van al eerder opgeslagen wachtwoorden.  
 

Hoe log ik in bij GynzyKids? 
 
Klik op de tegel van Gynzy in Onlineklas of ga naar www.gynzykids.com.  
Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat je van de juf hebt gekregen.  
Onder werkboek kan je werken aan dingen die de juf of meester heeft opengezet.  
 

Hoe log ik in bij MS Teams? 
 
 Klik op de tegel van teams in Onlineklas of ga naar https://login.microsoftonline.com// Log in met je 
mailadres van school en je wachtwoord. (deze heb je in het voorjaar zelf gekozen) 
 

Ik ben mijn office wachtwoord vergeten, wat nu? 
 
Klik op wachtwoord vergeten. Volg de stappen op het scherm. Daarna komt er een mail binnen op 
het mailadres wat is ingesteld voor herstel. Dit is meestal de ouder/verzorger. Via deze mail kan het 
wachtwoord worden hersteld.  
 

Hoe kan ik het alternatief mailadres voor wachtwoord herstel wijzigen? 
 

• Ingelogd op Microsoft 365 ga rechts bovenin naar jouw account en kies dan "Mijn 
account" 

• Op deze pagina ga naar menu "Persoonlijke gegevens" 

• Om het alternatief e-mailadres in te stellen kies "Bewerken" rechtsboven bij 
"Contactgegevens" 

• Stel hier een alternatief e-mailadres in (niet het school e-mailadres gebruiken!) 

• Kies dan "Opslaan" 
 

Hoe kan ik deelnemen aan een gesprek in MS Teams? 
 
Als de leerkracht je heeft uitgenodigd voor een gesprek in teams vind je deze afspraak terug in je 
agenda. Als het tijd is voor het gesprek klik je op de afspraak in je agenda en klik je op deelnemen.  

http://www.gynzykids.com/
https://login.microsoftonline.com/


 

Mijn vraag staat er niet bij 
 
Mail de vraag naar: mhamoen@nhswaddinxveen.nl 
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