
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De SSO maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. 

Servicedesk 
De Servicedesk is op schooldagen bereikbaar vanaf 7.30 uur tot 17.00 uur via: 
 

 
https://sso.topdesk.net 

 
088 – 3731111 

 
servicedesk@cvo.nl 

 
Buiten deze openingstijden is er een storingsdienst beschikbaar voor directieleden. 
 
Wanneer je een melding aanmeldt bij de Servicedesk via het selfserviceportaal ontvang je hiervan altijd een 
e-mail met het ticketnummer en de omschrijving van jouw vraag/incident. Mocht je vragen hebben naar 
aanleiding van jouw melding, dan kan je ten alle tijden reageren op de e-mail met het ticketnummer. Neem je 
telefonisch contact op met de Servicedesk, houdt dan je ticketnummer bij de hand, de medewerker van de 
Servicedesk zal hier altijd naar vragen. 
 
Let op: vermeld bij het aanmaken van een melding altijd het nummer van de computer. Dit nummer 
staat vermeld op de anti-diefstal label van de computer. 

ICT algemeen 
Iedere medewerker die in dienst treedt bij het CVO, de SSO of een CVO-school, ontvangt persoonlijke 
inloggegevens. Met deze inloggegevens kan je inloggen op de laptop of desktop die je in bruikleen hebt 
gekregen. 
 
Wanneer je voor de eerste keer inlogt op de computer heb je de mogelijkheid je wachtwoord aan te passen. 
Dit kan je doen wanneer je bent ingelogd op de computer de toets combinatie [CTRL] + [ALT] + [DEL] in te 
drukken. Hier krijg je dan de optie “Wachtwoord wijzigen”. 

Portal (Office 365) 
De portal van de school is bereikbaar via https://portal.calvijn.nl. Voor de collega’s van Farel kan dit via 
https://portal.office.com. Inloggen gaat d.m.v. invoer gebruikersnaam en wachtwoord. E-mail kun je bereiken 
via de tegel “E-Mail” of via Outlook op de schoollaptop. 
 
  

Instructie gebruik ICT CVO Zuid 

Datum: Augustus 2021 
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Inrichting van het schoolnetwerk 
Het schoolnetwerk bestaat uit een aantal opgesplitste netwerken, ondanks dat alles aan elkaar “geknoopt” is 
zijn er scheidingen t.b.v. de veiligheid aangebracht. 
 
Alle laptops van CVO Zuid, die beheerd worden door de SSO, maken via de Wifi automatisch verbinding met 
het CVOSSO netwerk. Alle overige apparatuur welke niet door de SSO beheerd worden kunnen verbinding 
maken via Eduroam. Alle CVO-scholen hebben de beschikking over Eduroam, daarnaast is Eduroam o.a. ook 
beschikbaar bij ziekenhuizen, overheidsinstanties en scholen. Hierdoor kan je op veel locaties 
internetverbinding krijgen met jouw inloggegevens van Calvijn.  
 

Printen en kopiëren (Calvijnscholen) 
Leerlingen en medewerkers krijgen een printpas. Elke printer kan communiceren met de pas. Na contact met 
de pas is het mogelijk te kopiëren of te printen. Printen en kopiëren voor medewerkers is kosteloos.  
Er vindt registratie plaats van aantallen. 
 
Hoe koppel ik mijn printpas? 
Standaard worden op de computers van Calvijn twee printers geïnstalleerd genaamd “Followme_kl” (kleur) en 
“Followme_zw” (zwart-wit).  

 
Bedieningspaneel 
Alle printers/kopieermachines binnen CSG Calvijn zijn voorzien van een touchscreen (een bedieningspaneel 
aan de printer/copier). Voor het maken van een kopie, scan of bij het geven van een printopdracht moet je 
eerst je pas aanbieden aan de paslezer, voordat de kopie, scan of opdracht gemaakt wordt. Kleinere printers 
in lokalen hebben geen bedieningspaneel. Na het geven van de printopdracht worden deze wel geregistreerd. 
Wanneer je voor de eerste keer je pas gebruikt, krijg je het volgende scherm: 

 
Vul je gebruikersaccount en wachtwoord in (dit zijn dezelfde gegevens als waar je mee inlogt op de computer) 
en druk op OK. De pas is nu gekoppeld aan jouw account en de paslezer herkent je voortaan wanneer je de 
pas bij de paslezer houdt. Daarna werkt printen/kopiëren als volgt: 
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Startscherm 

 

Leg/houd de pas boven op de paslezer, zodat je automatisch wordt ingelogd. 
 

 
 

Printen 
Wil je iets uitprinten, dan krijg je het volgende scherm te zien: 
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Er zijn twee mogelijkheden: 
- Afdrukken van alle opdrachten: druk dan op Druk alles af 
- Afdrukken [aantal] opdracht: via deze optie kun je ook opdrachten verwijderen. 

 
 

 
 
Je krijgt de opdrachten te zien die je vanaf de computer hebt verstuurd. Als je zeker weet dat je een opdracht 
wilt printen, dan raak je die aan het op scherm. De geselecteerde opdracht wordt dan lichtblauw met ervoor 
een punaise. Druk vervolgens op Druk af en de opdracht zal worden geprint. De kosten worden automatisch 
van het tegoed van je pasje afgehaald. Ben je van gedachten veranderd en wil je toch niets afdrukken? 
Selecteer de opdracht en druk dan op verwijderen. 
Als je klaar bent raak je de knop Terug aan in het scherm. Druk vervolgens op het volgende scherm op 
uitloggen. Je collega kan dan inloggen door zijn/haar pasje aan te bieden. 
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Kopiëren 
Leg het te kopiëren blad op het kopieerapparaat en kies in het startscherm voor Machine Vrijgeven. Kies 
daarna voor Kopiëren. 

 
Na het inloggen heb je twee minuten de tijd om op het kopieerapparaat je instructies te geven: enkelzijdig, 
dubbelzijdig, aantal, enz. Als je dat hebt gedaan druk je op de startknop om het afdrukken te starten. 
Als je klaar bent, dan druk je op het deurtje met de groene pijl om te stoppen. De kosten worden dan van het 
tegoed op je pasje afgehaald. Sluit altijd af door uit te loggen, dit kan via het deurtje met het groene pijltje! 
 

 
Linkerknop is zwart, Rechterknop is kleur 
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Scannen naar e-mail 
Via de knop E-Mail kun je eenvoudig documenten scannen en naar je e-mailadres sturen. 

 
Er zijn veel opties aanwezig in dit scherm. Er zijn twee knoppen nodig om een document te scannen. 
 

 
 
Druk op E-mail naar zichzelf verzenden 
Druk vervolgens op Start. 
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Telefonie 
Voor communicatie beschikt iedereen over Skype voor Bedrijven Hiermee kun je chatten, bellen, videobellen, 
bestanden versturen en je scherm delen met anderen. 

Aanmelden 
Start Skype for Business.  

• Let op: Skype (zonder ‘for business’) is de consumenteneditie. Die werkt niet met het telefoonsysteem 
van Calvijn. 

 
Meld je aan met je vierlettercode gevolgd door @calvijn.nl: abcd@calvijn.nl 

 
 
  

mailto:abcd@calvijn.nl
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Chatten & Bellen 
Via het invoerveld kun je collega’s vinden waar je mee kunt chatten en (video)bellen. Je kunt ook rechtstreeks 
naar telefoonnummers bellen door het telefoonnummer in te typen in hetzelfde invoerveld. 
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OneDrive 
Office 365 biedt toegang tot OneDrive. Dit is jouw persoonlijke opslag die via internet beschikbaar is. Hierdoor 
kun je overal bij jouw bestanden. 
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Samenwerken 
Het is mogelijk om bestanden met meerdere personen tegelijk te bewerken. Hiervoor deel je het bestand op 
jouw OneDrive. Maak hier incidenteel gebruik van, want zodra je uit dienst gaat, zullen die bestanden ook 
verdwijnen. Vergelijkbaar met jouw mailbox. 

1. Ga naar jouw OneDrive via de portal. 
2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand. 
3. Klik op Delen. 
4. Kies de gewenste opties en selecteer personen. 

 
Er wordt automatisch een mail gestuurd aan de geselecteerde personen. 

 
Om structureel samen te werken kunnen centrale werkruimtes worden ingericht. Neem contact op met je 
teamleider voor de mogelijkheden. 
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Versiegeschiedenis 
Bij het overschrijven van bestanden worden automatisch versies opgeslagen. Hiervoor hoef je niets in te 
stellen. Je kunt eenvoudig een versie herstellen via OneDrive op de portal. 

1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand. 
2. Klik op Versiegeschiedenis. 

 

 
Klik op de puntjes […] naast de datum. Je krijgt de keuze om:  

1. het oude bestand te openen. Je kunt nu controleren of je de juiste versie hebt. 
2. het gewenste bestand te herstellen. Dit wordt dan de nieuwste versie en de verkeerde wordt hersteld. 
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Prullenbak 
OneDrive bevat een prullenbak. Als je per ongeluk een bestand hebt verwijderd, kun je dit bestand zelf 
eenvoudig herstellen via Office 365. Ga naar OneDrive via de portal en klik op Prullenbak. 

 
Selecteer het verwijderde bestand en klik bovenaan op Herstellen. 
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