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Hoe kan ik… 

… ervoor zorgen dat wanneer ik een document op mijn pc op school

onmiddellijk ook aangepast wordt op mijn pc thuis.

Stap 1:  

Open je pc thuis. 

Open internet explorer en ga na

Stap 2: 

Creëer een account. 

 supergoudvisje@gmail.com

Dropbox 

anneer ik een document op mijn pc op school

onmiddellijk ook aangepast wordt op mijn pc thuis. 

Open internet explorer en ga naar de website ‘www.dropbox.com

 

Vul in: 

First name: voornaam

Last name: achternaam 

email: je emailadres

paswoord: Kies zelf een 

wachtwoord.

Zet een kruisje in het vakje bij ‘I 

agree to Dropbox Terms’.

Klik op ‘Create account’.

 

supergoudvisje@gmail.com 

anneer ik een document op mijn pc op school aanpas, het 

ar de website ‘www.dropbox.com’. 

 

First name: voornaam 

Last name: achternaam  

email: je emailadres 

paswoord: Kies zelf een 

woord. 

Zet een kruisje in het vakje bij ‘I 

agree to Dropbox Terms’. 

Klik op ‘Create account’. 

Klik op ‘Sign In’.  

Klik op ‘Create 

an account’.  
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Stap 3: 

We gaan nu het programma ‘dropbox’ installeren op onze pc thuis. 

 

 

Klik 

rechtsbovenaan 

op je 

accountnaam. 

Klik nu op 

‘Install’.  

Klik op ‘Free 

download’. 
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Klik op ‘Uitvoeren’.  

Klik op ‘Install’.  

Klik op het bolletje voor ‘I already 

have a Dropbox account’. 

Klik daarna op ‘Next’.  

Vul nu je emailadres en het 

wachtwoord in dat je hebt gebruikt 

om je account aan te maken en klik 

op ‘Next’. 
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Klik op ‘Next’. 

Klik op ‘Typical’. 

Klik op ‘Install’. 

Klik telkens op ‘Next’ en 

lees de uitleg.  
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Je dropboxmap wordt nu geopend. 

 

Stap 4: 

Om dropbox snel te openen, dubbelklik je op de snelkoppeling van dropbox 

op je bureaublad. 

Verplaats je documenten die je online wil kunnen raadplegen of de documenten 

die je op je pc op school ook wil hebben naar de dropboxmap. Maak eventueel 

verschillende mappen hiervoor aan: bv. ‘school’ – ‘klasdocumenten’ – ‘toetsen’,… 

Opgelet! Je hebt slechts 2Gb gratis ter beschikking. Dit is voldoende voor gewone 

documenten, maar als je hierin veel foto’s wil plaatsen, moet je deze eerst 

verkleinen. 

 

 

Klik telkens op ‘Finish’.  
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Stap 5: 

Op je schoolpc ga je terug naar de website van dropbox: www.dropbox.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herhaal stap 3 volledig om het programma te installeren op je schoolpc. 

Opgelet als je inlogt met een gebruiker die geen administratorrechten heeft, 

krijg je dit scherm te zien! 

 

Dubbelklik daarna op je bureaublad op de snelkoppeling van dropbox. 

In het overzicht zie je de mappen die je aanmaakte. Dubbelklik op een map en 

je ziet de documenten die je hierin hebt geplaatst. Om een document te 

bewerken, dubbelklik je op het document. Klik op ‘openen’ om het document te 

openen in het passende programma op de pc. Als je het document bewerkt en 

opslaat, zal dropbox het bijgewerkte document op je thuispc ook aanpassen! 

 

Klik op ‘Sign in’. 

Vul je gebruikersnaam en 

je wachtwoord in. 

Vraag je ict-coördinator welke 

gebruikersnaam en wachtwoord je 

moet invoeren om software te kunnen 

installeren. 

Gebruikersnaam: __________________ 

Wachtwoord: ____________________ 

Geef dit NOOIT aan je leerlingen! 
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Stap 6: 

Je kan je documenten op eender welke pc raadplegen.  

Ga op een schoolpc naar de website van dropbox ‘www.dropbox.com’. Klik op 

‘Sign In’.  

Typ je emailadres en je wachtwoord en klik op ‘Sign In’. 

Opgelet! Wanneer je nu een document opent, opent hij een kopie. Wil je dit 

document opslaan in dropbox, dan moet je het eerst opslaan in jouw map op de 

pc. Vervolgens ga je terug naar de webpagina van dropbox. 

 

 

Navigeer nu naar het document dat je wil uploaden en klik op ‘Openen’. Klik op 

‘done’ als je klaar bent. 

Klik op ‘Upload’. 

 

Klik op ‘Choose files’. 

 


