
ICT Support 
Iedere lesdag is ICT voor ondersteuning van leerlingen en medewerkers in de ochtend 
aanwezig op het brugklasgebouw en het MAVO-gebouw. Op de HAVO-/VWO-locatie zijn de 
ICT medewerkers de gehele dag aanwezig. Binnenlopen kan daar (bijna) altijd. Daarnaast is 
ICT bereikbaar via helpdesk@gsgleovroman.nl.  
 
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching is een gratis aanbod van Microsoft voor leerlingen 
en medewerkers, waarbij veel professionele software van Microsoft GRATIS te gebruiken is. 
Je kunt daarbij denken aan Visual Studio (software ontwikkelomgeving), SQL Server 
(database), Windows Server en nog veel meer. Ook zijn er diverse cursussen beschikbaar 
voor onderdelen van Azure (bijvoorbeeld: Een virtuele Linux-machine maken in Azure) of 
het maken van Apps (bijvoorbeeld: Slimme apps maken met Azure Machine Learning 
Studio). Genoeg om te doen en te proberen dus! 
 
In het kader Downloads kun je de handleiding vinden hoe je hiermee van start gaat. Veel 
plezier met deze software en cursusmateriaal! 
 
Audioproblemen laptops Dell (Rentcompany) 
Er zijn leerlingen waarbij de koptelefoon geen audio meer doorkrijgt op hun laptop. Dit is 
een softwarematig probleem en niet hardware gerelateerd. Rentcompany heeft een 
handleiding gemaakt waarmee de leerlingen dit probleem zelf kunnen oplossen (zie het 
kader downloads). 
 
Gratis upgrade Windows 10 Home of Pro naar Education 
Windows 10 Home en Pro missen een aantal belangrijke functies die voor ons als GSG Leo 
Vroman van belang zijn voor het onderwijsproces. Gelukkig kun je als leerling van GSG Leo 
Vroman gratis upgraden naar Windows 10 Education. Daarvoor moet een installatiecode 
opgehaald worden bij slim.nl en daarna ingevoerd worden op de betreffende laptop. In het 
kader Downloads staat een document waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe dat in zijn 
werk gaat. 
 
Office 365 
Vanaf nu heeft de GSG Leo Vroman gratis Microsoft Office 365 voor alle leerlingen en 
medewerkers beschikbaar gesteld. Inloggen via: https://portal.office.com/ 
 
Office 365 is een abonnement waarmee je op maximaal 15 devices Office 2013 kunt 
installeren, met de volgende verdeling: 

- max. 5 pc’s of laptops 
- max. 5 tablets 

- max. 5 smartphones 
 
Daarnaast krijg je diverse online diensten van Microsoft gratis tot je beschikking, zoals 
OneNote, OneDrive voor Bedrijven en Outlook met een e-mailadres van school. In de email 
kun je tot 50gb aan data opslaan, op OneDrive voor Bedrijven zelfs 1000gb. En dat helemaal 
gratis! 



Om met Office 365 aan de slag te gaan, heb je een schoolaccount nodig. De inloggegevens 
voor jouw schoolaccount vind je in de brief die je van je mentor hebt ontvangen. Meer 
informatie over hoe je Office kunt installeren, vind je hiernaast. 
 


