
   
 
 
 
Onderwerp: Welkom bij het TCC! Dit zijn jouw Office 365 inloggegevens 
 
Beste [naam leerling] en ouder(s)/verzorger(s) van [naam leerling], 
 
Binnenkort start jouw schooltijd op het voortgezet onderwijs. De komende schooljaren gaan we 
werken aan jouw toekomst. Wij helpen je graag om je daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. 
 
Online werken met Office 365  
Op school werken we met Office 365, met daarin Outlook en Teams for Education. Iedere leerling 
krijgt een Office 365-account om het (online) onderwijs goed te kunnen volgen.  
 
Log alvast in met jouw Office 365-account 
Om op school direct te kunnen werken moet je thuis al een keer inloggen in je account. Dat doe je 
met de inloggegevens die hieronder staan. Als je bent ingelogd kun je jouw mailaccount van school 
bekijken. Hierop ontvang je regelmatig mail van ons, dus hou het goed in de gaten. 
 
Inloggegevens en inloggen 
Hieronder staan jouw inloggegevens. Je logt in door naar het leerlingportaal te gaan via mijn.tcc-
leerling.nl. Vul daar de volgende gegevens in:  
 
Gebruikersnaam 
Wachtwoord 
 

  
 
Bereid je goed voor op je schooltijd – kijk op het leerlingportaal 
Via mijn.tcc-leerling.nl kom je op het leerlingportaal. Dit portaal is speciaal voor leerlingen van 
TCC. Je vindt er alle informatie over: 
• Je Office 365-account 
• Je Somtoday-account 
• Hoe je schoolboeken bestelt bij Iddink 
• De voorwaarden voor een goede laptop voor school 
• De mogelijkheid om via The Rent Company een laptop te huren of te kopen 
• Hoe we op school online met elkaar omgaan 
• En nog veel meer 
 
Lukt het inloggen niet?  
Lukt het niet om in te loggen, dan staat onze ICT Helpdesk paraat om te helpen. Zij zijn op 
schooldagen tussen 8.30 en 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 085 488 41 00. 
 
Wat moet je verder aanschaffen voor school? 
Tijdens de kennismaking op dinsdag 29 juni hoor je precies wat je moet kopen om helemaal klaar 
te zijn voor je nieuwe schooltijd. Je ontvangt nog een uitnodiging voor deze kennismaking. 
 
Vragen? 
Heb je na het lezen van deze mail nog vragen? Neem dan contact op met de adjunct-directeur van 
de onderbouw van jouw school. De contactgegevens staan op onze website. 
 

Bewaar de inloggegevens goed en veilig! Je krijgt ze maar één keer. Vraag eventueel aan je 
ouders om ze ergens te bewaren. 

https://mijn.tcc-leerling.nl/
https://mijn.tcc-leerling.nl/
https://mijn.tcc-leerling.nl/
https://www.twentscarmelcollege.nl/contact/


 

Met vriendelijke groeten, 
De schoolleiding 


