Goed van start
Voor leerlingen:
In 5 checks aan de slag met
het digitale lesmateriaal!

Check 1

Toegang geregeld

Heb je een activatie code ontvangen of staat er een productlink voor je klaar in de ELO?
Ja? Ga naar check 2.
Nee? Neem contact op met je docent.
Check 2

Heb je je leerling licentie geactiveerd?

Er zijn 2 toegangsroutes voor het digitale lesmateriaal:
Toegangsroute 1 via de ELO
Ga naar de ELO van je school en klik op de productlink die de ICT coördinator voor je heeft
klaargezet. En ga naar check 3.
Krijg je na het klikken foutcode 120? Dan staat het product niet voor je klaar en moet je contact
opnemen met je docent.
Toegangsroute 2 via de Noordhoff-methodewebsite (met gebruik van activeringscode)
Je hebt van je docent een activeringscode ontvangen deze ga je eenmalig activeren. Dit doe je op
de methodewebsite.
(Methode).digitaal.noordhoff.nl - bijvoorbeeld modernewiskunde.digitaal.noordhoff.nl
(Methode).online.noordhoff.nl - bijvoorbeeld modernewiskunde.online.noordhoff.nl
Check 3

Is je computer gereed?

Om goed gebruik te kunnen maken van ons digitale lesmateriaal is het belangrijk dat je eenmalig
de Cookies en de cache goed instelt.
Bekijk de instructievideo voor het instellen van de cookies/cache of lees de korte handleiding
hieronder, waar het per browser beschreven staat. Wij adviseren indien mogelijk te werken met
Google Chrome.

Handleiding instellen Cookies
Cookies instellen voor Google Chrome
1. Open Chrome op je computer;
2. Klik rechtsboven op de drie puntjes en dan Instellingen;
3. Klik onder ‘Privacy en beveiliging’ op Site-instellingen;
4. Klik op Cookies en site-instellingen;
5. Zorg dat het vinkje achter ‘Cookies toestaan’ AAN staat;
6. Zorg dat het vinkje achter ‘Indirecte cookies blokkeren’ UIT staat;
7. Sluit de browser, start deze opnieuw op en log opnieuw in.

Cookies instellen voor Edge
1. Open de browser en klik rechtsboven op de drie puntjes;
2. Klik op ‘Instellingen’;
3. Kies ‘Privacy en beveiliging’;
4. Zorg dat de Cookies op ‘Geen cookies blokkeren’ staat.
Cookies instellen voor Apple Safari voor Mac
1. Klik op de Mac-menubalk op ‘Safari’ en vervolgens op ‘Voorkeuren’;
2. In het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op ‘Privacy’;
3. Zorg dat de Cookies worden toegestaan;
4. Zorg dat ‘Voorkom volgen door gekoppelde sites’ UIT staat.
Cookies instellen voor Apple Safari voor iPad
1. Ga naar ‘instellingen’;
2. Ga naar ‘Safari’;
3. Scroll naar het blok ‘Privacy en beveiliging’;
4. Zorg dat ‘Voorkom volgen’ UIT staat;
5. Zorg dat ‘Blokkeer alle cookies’ UIT staat.
Cookies instellen voor Internet Explorer
1. Kies in het menu voor de optie ‘Extra’ (of ‘Tools’) en vervolgens de optie
‘Internet Opties’ (‘Internet Options’);
2. Klik op het tabblad ‘Privacy’;
3. Kies ‘Geavanceerd’;
4. Zorg dat de Cookies worden toegestaan;
5. Zorg dat de Cookies van derden ook geaccepteerd worden.
Heb je problemen met de pop-up instellingen? Bekijk de instructievideo.
Check 4

Koppel jezelf aan de juiste klas

Op deze manier kan je direct bij jouw lesmateriaal.
Zie je jouw klas niet staan? Neem dan contact op met je docent.

Check 5

Aan de slag!

Heb je vragen of kom je er toch niet helemaal uit?
Raadpleeg je docent. Komen jullie er samen ook niet uit? Neem dan contact op via
onderstaande kanalen.
Contact met Noordhoff
Op mijnnoordhoff.nl vind je antwoord op allerlei vragen. Daarnaast staan onze collega’s
van de klantenservice iedere werkdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur voor je klaar.

