
Informatie schoolaccount VBS Zevergem 
 
De schoolaccount van de leerlingen waarover we spreken in de  brief op de keerzijde, is een G 
Suite for Education account. Dit is in feite een Google-account met dit verschil dat het beheer van 
deze accounts binnen de school gebeurd. Daardoor eindigt deze account niet op @gmail.com 
maar op @vbszevergem.be. 

account en paswoord eerste login 
- voornaam.naam@vbszevergem.be 

- zonder hoofdletters, koppeltekens, accenten, ... 
- Ingesteld paswoord geboortedatum = YYYY-MM-DD (vier cijfers voor het jaar - 2 cijfers 

voor de maand - 2 cijfers voor de dag). 
- Na de eerste login moet er een persoonlijk paswoord opgegeven worden. (Doe dit samen 

met de leerlingen vanaf het 3de leerjaar zodat zij ook op school kunnen inloggen.) 
- Het paswoord is persoonlijk en kan niet door de beheerder geraadpleegd worden. 
- Het paswoord moet 8 tekens lang zijn. 

paswoord vergeten?  
- Paswoord reset aanvragen via het formulier terug te vinden op de website.  
- Vanaf het derde leerjaar gebruiken leerlingen het paswoord ook in de klas. 

- Gebruik een paswoord dat u met uw kind kan delen. 
- Kies -samen met uw kind- een paswoord dat uw kind makkelijk kan 

onthouden. 
- Spreek met uw kind af, dat ze dit paswoord met niemand (behalve met u en 

de leerkracht) mogen delen. 

inloggen 
- Surf naar www.google.be. 
- Klik op inloggen op in de rechterbovenhoek. 

 
- Geef de naam en het paswoord op in de daartoe bestemde tekstvakken. 
- Zorg ervoor dat u niet met een andere gmail-account bent ingelogd in hetzelfde 

browservenster of - beter nog- voeg een persoon toe aan chrome per account die u vaak 
gebruikt: klik hier voor meer informatie. 

- Geef het emailadres voornaam.naam@vbszevergem.be op. 
- Geef het paswoord op dat u gekozen heeft na de eerste login. 
- U kan nu gebruik maken van de apps die aan deze account verbonden zijn: 

- iedereen: gmail / agenda / drive 
- lager: classroom 
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https://docs.google.com/document/d/1Ui4Y8spfnloFwphxnkwIR_9mDEse43vN80Cr1kKxtzs/edit?usp=sharing
mailto:voornaam.naam@vbs-zevergem.be
https://forms.gle/94UpgwQZMrceKrhz6
http://www.google.be/
https://support.google.com/chrome/answer/2364824?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

