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Inleiding 
Leerlingen kunnen met één inlognaam inloggen op de verschillende schoolsystemen van het 

Bonhoeffer College, zoals SOMtoday, Office 365 (o.a. webmail), Portal Zermelo3, It’s Learning 

(alleen voor leerlingen locatie Bruggertstraat), Presentis (alleen voor leerlingen locatie Vlierstraat 

PrO) en op de printers op school. Op de printers aanmelden met deze gegevens is nieuw sinds 

schooljaar 2018-2019. 

 

Leerlingen in leerjaar 1  

Jouw inlognaam is: leerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bijvoorbeeld: 123456@live.bc-

enschede.nl. Jouw leerlingnummer staat op je schoolpas. 

 

Jouw wachtwoord is: jouw geboortedatum (dd-mmj-jjj), bijvoorbeeld 10 maart 2006 is 10-03-2006.  

Let op: dit wachtwoord geldt alleen voor nieuwe leerlingen schooljaar 2018-2019. 

 

Om misbruik te voorkomen is het verstandig om dit wachtwoord zo snel mogelijk te veranderen in 

een zelfgekozen wachtwoord. Dat kun je doen via de volgende link: 

https://wachtwoord.stichtingcarmelcollege.nl/  

 

Kijk vervolgens op pagina 8. Noteer jouw nieuwe wachtwoord op een ‘geheime plek’ in jouw 

agenda of mobiele telefoon. 

 

Leerlingen in leerjaar 2 t/m 6  

Je kunt je met jouw oude gegevens aanmelden. Jouw inlognaam is:  

leerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bijvoorbeeld 123456@live.bc-enschede.nl. 

Jouw leerlingnummer staat op je schoolpas. 

 

Jouw wachtwoord is je laatst gekozen wachtwoord in het schooljaar 2017-2018.  

Dat kan ook nog jouw geboortedatum zijn als je niet jouw wachtwoord hebt gewijzigd het 

afgelopen jaar. Let op dan is het formaat dd-mm-jjjj voorbeeld 10-03-2004.  

 

Wil je jouw wachtwoord wijzigen? Ga dan naar https://wachtwoord.stichtingcarmelcollege.nl/  en 

volg de aanwijzingen op pagina 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:leerlingnummer@live.bc-enschede.nl
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Inloggen op diverse systemen van school (leerlingen) 

 

Inloggen/uitloggen op pc, laptop en LG of HP 
 Start de PC en wacht tot het inlogscherm verschijnt. 

 Jouw User Name is jouw leerlingennummer@live.bc-enschede.nl, bv 123456@live.bc-

enschede.nl. Jouw leerlingnummer staat op je schoolpas. 

 Wachtwoord voor leerlingen in leerjaar 1:  jouw geboortedatum (dd-mm-jjjj) 

(bijvoorbeeld 10 maart 2004 is 10-03-2004). Om misbruik te voorkomen is het verstandig 

om dit wachtwoord zo snel mogelijk te veranderen in een zelfgekozen wachtwoord. Dat 

kun je doen via de volgende link: https://wachtwoord.stichtingcarmelcollege.nl/   

Kijk vervolgens op pagina 8. 

Noteer jouw nieuwe wachtwoord op een ‘geheime plek’ in jouw agenda of mobiele 

telefoon. 

 Wachtwoord voor leerlingen in leerjaar 2 t/m 6: Dit is het laatst gekozen wachtwoord in 

schooljaar 2017-2018. (zie ook de inleiding op pagina 2). 

 

Uitloggen op het netwerk: 

Windows 7 

Ga naar Start -> Afmelden 

 

Microsoft Office 365 
Als leerling van het Bonhoeffer College krijg je een account voor Office 365. 

Office 365 bestaat onder andere uit Outlook (Email), Agenda, One Drive, Word, Excel, 

Powerpoint. Office 365 is overal toegankelijk, als je maar internet hebt. Dus ook als je niet op 

school bent heb je toegang tot Office 365. De link is: https://login.microsoftonline.com 

 

 

 
 

Bij werk-school account vul je in leerlingennummer@live.bc-enschede.nl, bv 123456@live.bc-

enschede.nl. Jouw leerlingnummer staat op je schoolpas.  

Voor jouw wachtwoord: zie inleiding op pagina 2. 

 

  

mailto:leerlingennummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
https://wachtwoord.stichtingcarmelcollege.nl/
https://login.microsoftonline.com/
mailto:leerlingennummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
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Somtoday 
Ga naar de site www.bc-enschede.nl en kies voor  leerlingen > onderwijsportaal  > ga naar 

Somtoday. Of ga in je browser naar https://somtoday.nl/. Je komt dan rechtstreeks in de portal van 

Somtoday.  Zie onderstaand plaatje voor uitleg van de eerste optie. 

 

 
Dan verschijnt onderstaand  inlogscherm voor Somtoday: 

 
 

Gebruikersnaam: is jouw leerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bv 123456@live.bc-

enschede.nl. Jouw leerlingnummer staat op je schoolpas.  

 

Wachtwoord: zie inleiding (pagina 2). 

 

 

 

 

 

http://www.bc-enschede.nl/
https://somtoday.nl/
mailto:leerlingnummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
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Its Learning (alleen voor leerlingen Bruggertstraat) 
Its Learning is een Elektronische Leer Omgeving (ELO). Alleen leerlingen van de locatie 

Bruggertstraat maken hier gebruik van. Its Learning is een platform waar je alles vindt dat te 

maken heeft met je lessen. Inloggen in Its Learning  op school en thuis:  Ga naar de link: 

https://bcbruggertstraat.itslearning.com/ 

 

Of 

 

Ga naar de website www.bc-enschede.nl  > locaties > Bruggertstraat > naar locaties >en kies bij 

Apps Its’s Learning (zie onderstaand voorbeeld:) 

 

 
 

Dan verschijnt onderstaand scherm. Je kunt daar inloggen met de volgende gegevens 

Gebruikersnaam: is jouw leerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bv 123456@live.bc-

enschede.nl. Jouw leerlingnummer staat op je schoolpas.  

Wachtwoord: is welkom bij eerste keer aanmelden en moet gelijk worden gewijzigd. 

 

 

 

https://bcbruggertstraat.itslearning.com/
http://www.bc-enschede.nl/
mailto:leerlingnummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
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Presentis (alleen voor leerlingen Vlierstraat PrO) 
Presentis is het begeleidingssysteem dat leerlingen op de locatie Vlierstraat PrO gebruiken. 

Presentis helpt jou inzicht te krijgen in waar jij staat in je ontwikkelproces. 

Gebruikersnaam: is jouw leerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bv 123456@live.bc-

enschede.nl. Jouw leerlingnummer staat op je schoolpas.  

 

Wachtwoord: (zie inleiding, pagina 2). 

 

 

Portal Zermelo (Rooster) 
Op Zermelo kun je jouw eigen roosters vinden. 

Ga naar https://bc-enschede.zportal.nl/ 

Dan verschijnt onderstaand inlogscherm. 

Voor vragen en de juiste inloggegevens kunt je bij de roostermakers van jouw locatie terecht. 

 

 
 

 

 

Eduroam (wi-fi netwerk)  
Met Eduroam kun je met jouw laptop, tablet of smartphone direct toegang krijgen tot het internet.  

 

Hoe meld ik me aan op Eduroam? 

Dit gaat hetzelfde als verbinden met de andere zichtbare netwerken. 

Gebruikersnaam: is jouw leerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bv 123456@live.bc-

enschede.nl. Jouw leerlingnummer staat op je schoolpas. 

 

Wachtwoord: zie inleiding (pagina 2). 

 

LET OP ! 

Wanneer je gebruik maakt van tablet of smartphone, moet je voordat je het wachtwoord gaat 

wijzigen, eerst via ‘instellingen’ kiezen voor de optie ‘netwerk vergeten’.  Doe je dit niet, dan  

wordt het account geblokkeerd. Nadat jouw wachtwoord is aangepast op het netwerk, pas je 

hetzelfde wachtwoord ook toe op jouw tablet of smartphone. 
 

mailto:leerlingnummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
https://bc-enschede.zportal.nl/
mailto:leerlingnummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
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Bovendien moet je bij de eerste keer aanmelden op Eduroam de voorwaarden lezen en 

accepteren. 

 

 

Printen op school  
Aan het begin van het schooljaar krijg je een schoolpas waarmee je kunt printen op de algemene 

printers van school.   

  

Om te kunnen printen op school moet je jouw pas eenmalig activeren op de printer met jouw 

inloggegevens. 

 

Gebruikersnaam is jouw leerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bv 123456@live.bc-enschede.nl. 

Jouw leerlingnummer staat op je schoolpas.  

Wachtwoord: zie inleiding (pagina 2) 

 

Het is ook mogelijk zonder pas aan te melden, dat doe je met bovenstaande gegevens. 

Heb je problemen met jouw schoolpas? Meld dit dan bij de administratie van jouw locatie. 

 

LET OP! Aan het begin van het schooljaar krijg je 10,00 euro printtegoed van school. 

Voor activeren van dit tegoed zie onderstaand de uitleg over Myprint. 

Indien je tegoed op is kun je dit laten opwaarderen bij de administratie van je school. 

 

MyPrint 
Aan het begin van het schooljaar krijg je een printtegoed van 10,00 euro op jouw schoolpas. 

Om jouw printtegoed te activeren moet je je één keer aanmelden op MyPrint. 

 

Ga hiervoor naar https://myprint.bc-enschede.nl/RicohmyPrint, dan verschijnt onderstaand 

scherm. 

 
Gebruikersnaam is jouw leerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bv 123456@live.bc-

enschede.nl. Jouw leerlingnummer staat op je schoolpas. Wachtwoord: zie inleiding (pagina 2). 

 

MyPrint op jouw laptop, smartphone of tablet 
Met Myprint kun je beveiligd mobiel printen met jouw eigen laptop, tablet en smartphone (BYOD) 

Je  hebt alleen maar internettoegang nodig en kunt dan  binnen 5 minuten zelfstandig een 

mailto:leerlingnummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
https://myprint.bc-enschede.nl/RicohmyPrint
mailto:leerlingnummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl


 

8 

MyPrint account aanmaken en printen. Printen kan via e-mail, webupload, printerstuurprogramma 

of via de gratis Ricoh myPrint app. 

 

Je kunt de Ricoh myPrint app downladen voor iPhone/ iPad, Android, Windows en tablets. 

 

Om de Ricoh MyPrint app te kunnen gebruiken, moet je deze koppelen aan een MyPrint 

omgeving. Vul daarvoor dit netwerk adres in: https://myprint.bc-enschede.nl. 

 

 

Wachtwoord wijzigen  
Via onderstaande links kun je jouw wachtwoord wijzigen:  

 

https://pw.stichtingcarmelcollege.nl 

https://wachtwoord.stichtingcarmelcollege.nl/  

 

Dan verschijnt onderstaand scherm. Je kunt vervolgens inloggen met de volgende gegevens: 

 

Gebruikersnaam: is je leerlingnummer@live.bc-enschede.nl, bv 123456@live.bc-enschede.nl. 

Jouw leerlingnummer staat op je schoolpas. 

 

Wachtwoord: is het laatst gewijzigde wachtwoord (zie inleiding, pagina 2). 

 

 
 

Noteer jouw nieuwe wachtwoord op een ‘geheime plek’ in jouw agenda of mobiele telefoon. 

 

 

 

Waar kan ik terecht met vragen over ICT?  
Voor al jouw vragen over  ICT middelen kun je terecht bij jouw docent. Kan hij/zij jouw vraag niet  

beantwoorden, dan kan de docent contact opnemen met de Helpdesk van het Bonhoeffer College. 

https://myprint.bc-enschede.nl/
https://pw.stichtingcarmelcollege.nl/
https://wachtwoord.stichtingcarmelcollege.nl/
mailto:leerlingnummer@live.bc-enschede.nl
mailto:123456@live.bc-enschede.nl

