Schooltas

Account aanmaken en inloggen
Afhankelijk van de manier waarop je Schooltas hebt besteld en of je deze op pc/laptop of iPad
gebruikt, kies je hier de inlogroute die voor jou van toepassing is. De inlogroutes zijn hetzelfde
voor docent en leerling. Bij route A is Schooltas besteld bij de schoolleverancier, bij route B en C
rechtstreeks bij ThiemeMeulenhoff.

A Inloggen via de ELO of Schoolleveranciersportaal
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De link naar het digitaal materiaal staat klaar in je ELO of Schoolleveranciersportaal.
• Stap 1: klik op de link naar je Schooltas-licentie.
• Stap 2: klik in je ThiemeMeulenhoff-account op de link naar je Schooltas-boek.
• Stap 3: je komt terecht op het Schooltas-scherm. Klik op ‘bekijk ze op mijn.schooltas.net’ en log in
met jouw e-mailadres en wachtwoord of maak eerst een Schooltas-account aan.
NB. De Schooltas app werkt alleen als je je eerst hebt geregistreerd via de ELO. De app is daarna te
downloaden door te klikken op ‘bekijk ze in de gratis Schooltas app’.
• Stap 4: het lesmateriaal staat voor je klaar.
• De volgende keer dat je inlogt: je kunt met je Schooltas-account rechtstreeks inloggen op je pc
(mijn.schooltas.net) of iPad (app downloaden via de Apple App Store). Uiteraard kun je ook nog
inloggen via de ELO.

B Inloggen zonder ELO met bundelcode via browser (laptop/pc)
Leerlingen ontvangen hun bundelcode van de docent of ICT-coördinator.
• Stap 1: open je browser* en ga naar mijn.schooltas.net.
• Stap 2: meld je aan met jouw e-mailadres en wachtwoord (of maak een Schooltas-account aan).
• Stap 3: voer de ontvangen bundelcode in bij ‘mijn bundels’ onder het instellingen-menu rechtsboven.
• Voortaan kun je met je e-mailadres en wachtwoord inloggen via mijn.schooltas.net.
* Schooltas werkt op de browsers Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari 11+ en Internet Explorer 10+.

C Inloggen zonder ELO met bundelcode via iPad
Leerlingen ontvangen hun bundelcode van de docent of ICT-coördinator.
• Stap 1: ga naar de Apple App Store.
• Stap 2: zoek en installeer Schooltas.
• Stap 3: open de Schooltas-app en log in met je e-mailadres en wachtwoord (of maak een Schooltas-account aan).
• Stap 4: voer de ontvangen bundelcode in bij ‘mijn licenties’ onder het instellingen-menu rechtsboven.
• Voortaan kun je met je e-mailadres en wachtwoord inloggen via de Schooltas-app.

Heb je nog geen ThiemeMeulenhoff-account? Wil je weten hoe je Schooltas optimaal
inricht? Download hiervoor de handleidingen op www.thiememeulenhoff.nl/inloggen
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www.thiememeulenhoff.nl/inloggen

