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Het ThiemeMeulenhoff-account

Schermafbeeldingen aanmaken en inloggen ThiemeMeulenhoff account

Account aanmaken

Als u start met digitaal lesmateriaal van ThiemeMeulenhoff, dan wordt u na uw gangbare
inlogprocedure (via Elektronische leeromgeving, schoolleveranciersportaal of Entree) gevraagd
in te loggen met uw ThiemeMeulenhoff-account. In deze handleiding leest u hoe.

Waarom eenmalig individueel registreren bij ThiemeMeulenhoff?
Het eenmalig aanmaken van het ThiemeMeulenhoff-account maakt mogelijk dat docenten en leerlingen
ALTIJD toegang krijgen tot digitale lesmaterialen, ook als het tijdelijk niet mogelijk is om via de ELO of het
schoolleveranciersportaal in te loggen.
ThiemeMeulenhoff garandeert hiermee continue bereikbaarheid van het digitaal lesmateriaal.
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• Log in via uw reguliere inlogprocedure of ga
naar de methodesite en klik op ‘Inloggen’ en
selecteer de inlogroute ‘Voortgezet Onderwijs’ >
‘Rechtstreeks bij ThiemeMeulenhoff’.
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• Heeft u al een ThiemeMeulenhoff-account?
Vul dan uw gebruikersnaam en wachtwoord
in en klik op ‘Log in’. U kunt zowel uw
gebruikersnaam als wachtwoord via e-mail
opvragen; klik daarvoor op ‘Vergeten?’.
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• Heeft u nog geen ThiemeMeulenhoff-account?
Klik dan op ‘Account aanmaken’ en ga verder
naar stap 3.

• Voer uw voornaam, (evt.) tussenvoegsel,
achternaam en e-mailadres in. Kies uw
gebruikersnaam en wachtwoord, accepteer
de gebruikersvoorwaarden en klik op ‘Stap 2:
Schoolkeuze’.

Account aanmaken
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Tip: gebruik voor dit account dezelfde
gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord als
voor uw reguliere inlogaccount.

Pagina 2 van 6

04

• Typ de eerste letters van de plaats van de school
onder ‘Plaats’ en klik op ‘Zoek mijn school’.
• Klik op de naam van uw school in de lijst die
op het scherm verschijnt. Let daarbij ook op de
juiste locatie van de school.
• Klik op ‘naar stap 3: Bevestigen’.

De schoolnaam en -locatie is belangrijk om
de juiste (leerling)licenties
automatisch te activeren.
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• Binnen enkele minuten ontvangt u op het
opgegeven e-mailadres een bevestiging van
uw registratie bij ThiemeMeulenhoff, met uw
gegevens van het account. Het aanmaken van
het ThiemeMeulenhoff-account is nu voltooid.
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www.inloggenbijthiememeulenhoff.nl

