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Vooraf te doen

1. De website van Sil op school is vernieuwd! Uiteraard kun je nog steeds de vertrouwde
activiteiten en materialen downloaden via de website. Het inlogproces is echter iets
gewijzigd, dus voordat je aan de slag kan, zijn enkele stappen nodig:
2. Je gaat voortaan inloggen met het e-mailadres dat bekend is bij de uitgever van Sil
op school. Zorg ervoor dat je het juiste e-mailadres bij de hand hebt.
Weet je dit e-mailadres niet meer? Stuur dan een e-mail naar licenties@cedgroep.nl
met vermelding van de schoolnaam, plaats en naam van de
contactpersoon/beheerder van je school.
3. Ook je collega-leerkrachten loggen voortaan in met hun e-mailadres. Deze gegevens
zijn bij ons niet bekend. Het is daarom belangrijk dat je als Sil-op-schoolbeheerder de
e-mailadressen van je collega’s die met Sil op school gaan werken, verzamelt. Je kunt
maximaal 20 collega’s uitnodigen voor een account van Sil op school.

Eerste keer inloggen als beheerder van Sil op school

1. Om als beheerder in te loggen ga je naar de website https://silopschool.nl.
2. Klik rechts boven op de knop Inloggen.
3. Vervolgens kom je op de inlogpagina. De eerste keer vraag je nieuwe inloggegevens
aan. Klik hiervoor op: Klik dan hier om nieuwe inloggegevens aan te vragen.

4. Voer het e-mailadres in dat bekend is bij de uitgever van Sil op school en klik op
verzenden. Je ontvangt dan een e-mail waarmee je je wachtwoord kunt instellen.
5. Je kunt nu inloggen op https://silopschool.nl. Je logt voortaan in met het e-mailadres,
dus niet meer met de gebruikersnaam.
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Wijzigen van uw gegevens
Na het inloggen als Sil-op-schoolbeheerder kun je via het icoon rechtsboven (het poppetje) het
volgende menu uitklappen:

Naam:
Mijn gegevens: beheer hier je eigen gegevens
Wachtwoord veranderen: het wachtwoord van je
eigen account wijzigen.
Schoolgegevens
Onze schoolgegevens: gegevens van de school die
je hier ook kunt aanpassen.
Onze leerkrachten: gegevens van de leerkrachten.
Je kunt hier leerkrachten uitnodigen, inzien en
aanpassen.
Onze licentie: hier kun je zien welke licentie je
hebt: een proeflicentie of een gewone licentie.
Uitloggen

Onze schoolgegevens
Met de knop Wijzigen, kun je als beheerder van Sil op school je schoolgegevens aanpassen.
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Overzicht leerkrachten
In het overzicht leerkrachten zie je welke leerkrachten je hebt toegevoegd. Als beheerder van Sil
op school nodig je je collega-leerkrachten uit. Je maakt een leerkrachtaccount door op de knop
Leerkrachten toevoegen te klikken.

Vervolgens geef je een e-mailadres op van de leerkracht. Als je klikt op de knop Uitnodigen, dan
wordt naar dat e-mailadres een mail gestuurd waarin de leerkracht uitgenodigd wordt om zijn of
haar account te activeren. Daarna beheert de leerkracht zijn/haar eigen account. Je kunt maximaal
20 leerkrachten aanmaken voor uw schoollicentie.

In het overzicht leerkrachten zie je welke leerkrachten je toegevoegd hebt. Is het bolletje links nog
oranje, dan heeft de leerkracht nog niet gereageerd op zijn/haar activatiemail. Eventueel kun je
een herinnering sturen. Is het groen, dan heeft de leerkracht een account.
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Sil op schoolomgeving
Ben je klaar met het beheer en wil je naar de activiteiten en materialen van Sil op school, klik dan
op Huidig Thema voor het laatste thema. In het Archief vind je verschillende thema’s die eerder
aan bod zijn geweest.

Veel plezier met de nieuwe website van Sil op school!
Mocht je vragen hebben, dan kun je die stellen aan:
Inhoudelijke vragen - silopschool@cedgroep.nl
Licentievragen - licenties@cedgroep.nl
010-4071 402
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