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Het Entree-account
Account aanmaken en inloggen

Om in te loggen met uw Entree-account (of een account aan te maken), gaat u naar de methodesite, klikt
u op ‘Inloggen’ en selecteert u de inlogroute ‘Voortgezet Onderwijs’ > ‘Login via Kennisnet’. Als u al een
account heeft, logt u in (stap 1). Als u nog geen account heeft, maakt u deze aan (stap 1 t/m 6).
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• Log in met uw Entree-account: voer uw
gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op
‘Inloggen’.
• Als u uw wachtwoord hebt vergeten, vraag dit
dan via e-mail op via ‘Wachtwoord vergeten?’
en log hiermee in.
• Heeft u nog geen Entree-account, dan maakt
u dat eenmalig aan. Klik op ‘Maak een Entreeaccount aan’.
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• Vul de gevraagde gegevens in en klik op
‘Volgende stap’.
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• Maak een gebruikersnaam van minimaal
vijf tekens. Deze naam wordt getoond in de
leeromgeving.
• Maak een wachtwoord van minimaal zes tekens,
met minimaal één cijfer.
• Noteer deze gegevens en bewaar ze zorgvuldig.
• Bevestig het wachtwoord en klik op ‘Volgende
stap’.
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• Controleer de getoonde gegevens. U kunt uw
gegevens direct wijzigingen; klik hiervoor op
‘Gegevens wijzigen’.
• Als de gegevens juist zijn, klikt u op ‘Account
activeren’.
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• Binnen enkele minuten ontvangt u op het
opgegeven e-mailadres een e-mail met een
activivatielink. Klik op deze link binnen 24 uur
na ontvangst.
• Het aanmaken van het Entree-account is nu
voltooid.
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• Ga naar de methodesite en klik op ‘Inloggen’.
• Alleen indien u inlogt bij Got it of DigiTrainer, selecteert u de inlogroute ‘Voortgezet
Onderwijs’ > ‘Login via Kennisnet’.
• Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in van
uw Entree-account en klik op ‘Inloggen’.
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www.thiememeulenhoff.nl/inloggen
Afhankelijk van de keuze van uw school, kan gevraagd worden uw Entree-account eenmalig
te koppelen aan een ThiemeMeulenhoff-account. Download hiervoor de handleiding op
www.thiememeulenhoff.nl/inloggen
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