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COOL en G Suite for Education

Cloudwise Online Onderwijs Leerplatform
Met één login toegang tot alle applicaties (tegeltjes)

G Suite for Education → het account achter COOL: een Google-account
Pakket met tools voor samenwerken op school

● De school is eigenaar van de gegevens, niet Google
● Geen reclame
● Op elk apparaat te gebruiken
● Onbeperkte opslagruimte

Met een Chromebook van school:
Ga naar het COOL portaal

1. Klik op de blauwe tekst ‘Inloggen met een ander account’
2. Typ het e-mailadres
3. Klik op volgende 
4. Typ het wachtwoord
5. Klik op inloggen

COOL wordt geopend en je Google account is gekoppeld



Met een eigen computer: 
Ga naar het COOL portaal

1. Open de Chrome browser,
2. Ga naar ‘cool.cloudwise.nl’

 
cool.cloudwise.nl

Maak je nog geen gebruik van Chrome of wil je meer informatie:
Meer informatie over het inloggen via een Chromebrowser, vind je hier

Log thuis in bij het COOL portaal

1. Typ het e-mailadres
2. Klik op ‘Volgende’
3. Typ het wachtwoord 
4. Klik op ‘Volgende’
5. Het COOL portaal wordt direct geopend
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Sommige leerlingen loggen op 
school in met de ‘Plaatjeslogin’ (een 

plaatje als wachtwoord). 
Dit kan thuis niet. Vraag aan de 
leerkracht op school naar een 

geschreven wachtwoord

https://docs.google.com/presentation/d/15eIApJVL5ybCSVRhxV7yv6Tl1tld12Jfj2FT9U5isvA/edit#slide=id.p


Open en gebruik thuis een applicatie

1. Klik op de tegel die je wilt openen, bijv. ‘Google Drive’
2. Er wordt een nieuw tabblad geopend met daarin het gekozen programma
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Welke tegels (applicaties) zie je op het portaal?

Alle programma’s van Google kun je thuis gebruiken, bijvoorbeeld:
● Google Documenten (verhalen schrijven, werkstuk maken)
● Google Presentaties (een presentatie of poster maken)
● Google Formulieren (een quiz maken)
● Google Classroom (waar leerkrachten online werk klaar kunnen 

zetten)

Programma’s die horen bij de vakken op school. Deze kunnen thuis niet 
(altijd) gebruikt worden (bijv. ‘Veilig leren lezen’) → Uitgeverijen hebben 
alle software tijdelijk open gezet! De kinderen kunnen dus gewoon thuis 
aan de slag!

Programma’s waar je een gebruikersnaam en wachtwoord voor hebt kun je 
thuis altijd gebruiken (bijv. ‘Squla’) 



Prikbord (optioneel)

Het prikbord is een tool om binnen het COOL portaal berichten te kunnen ontvangen 
van de leerkracht
1. Klik op ‘Prikbord’, hier verschijnen de ontvangen berichten
2. Klik op ‘Alle berichten’ om een keuze te maken tussen: 

‘Alle berichten’, ‘Ongelezen berichten’ of ‘Verwijderde berichten’
3. Bovenin zie je een envelopje met een cijfer, zo zie je hoeveel nieuwe berichten 

er zijn
4. Klik op het bericht dat je wilt lezen om het te openen
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