
Inloggen op je school mail 
 Bas Huijbregts  en Juf Dictus 
De Rotonde Breda 



Inhoud 

 Surfen naar de goede website 

 Inloggen met de schoolcodes 

 Hoe kom ik bij mijn email? 

 Opnieuw inloggen voor veiligheids redenen 

 Laden 

 Aangekomen bij je inbox 

 

 



Surfen naar de goede website 

 Ga naar internet toe en ga naar www.portal.rocwb.nl 

 soms pakt de www. niet als dit het geval is doe het dan zonder www. zoals het in 
de afbeelding hier onder is uitgelegd.  

http://www.portal.rocwb.nl/


Inloggen met de schoolcodes 

 Op de pagina staat dat je je gebruikersnaam, wachtwoord en tokencode moet invoeren. De 
tokencode kan je leeglaten.  

 

 Gebruikersnaam: je D18 code 

 Wachtwoord: je geboortedatum, bijv.: 18-09-1998. 

 Bekijk de afbeelding hier rechts voor een voorbeeld. 

 

 



Hoe kom ik bij mijn email? 

 Als je bent ingelogd kom je bij de 
hoofdpagina uit.  

 Ga nu naar Alle Studenten  

 Klik op E-mail (leerlingen) wat is 
aangegeven met de zwarte pijl in 
de afbeelding hier naast. 

 



Opnieuw inloggen voor veiligheids redenen 

 Later kom je weer bij een pagina terecht. Klik dan op 
Outlook.com. Bekijk de afbeelding hier onder als je 
het niet kan vinden. 

 

 

 Als je dat heb gedaan moet je weer opnieuw inloggen 
met je gegevens. Hier is een afbeelding zonder de 
ingevulde velden. 

 



Eventjes laden.. 

Krijg je het zelfde te zien als op de afbeelding hier onder? Dan is het gelukt! Je inbox wordt nu geladen. 



 
Aangekomen bij je inbox 
 

Als Outlook klaar is met laden kom je bij je inbox uit. Dat moet er het zelfde uitzien als op de afbeelding hier 
onder. Je kunt nu gebruik maken van je schoolmail.  
 
Iedereen zijn schooladres is D18code@edu.rocwb.nl.  

mailto:D18code@edu.rocwb.nl


Nog vragen? 
Vraag het dan aan Juf Dictus of stuur een email naar D185690@edu.rocwb.nl 
voor verdere hulp of uitleg over de website van ROCWB West-Brabant. 

mailto:D185690@edu.rocwb.nl
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