Aerobe DLO thuis gebruiken
Om de Aerobe DLO thuis te gebruiken moet je onderstaande stappen eenmalig doorlopen.
Je kan de Aerobe DLO op elke computer/laptop/Chromebook gebruiken als je maar de Google Chrome
browser gebruikt.
Stap 1: Verzamel de inloggegevens van het schoolaccount van uw kind
voorletter.achternaam@cs.asgleerling.nl (Let op: soms voornaam.achternaam@cs.asgleerling.nl)
Wachtwoord: viercijferige pincode van Basispoort (Uw kind weet het wachtwoord. Niet? Vraag de leerkracht
via Social Schools)
Gebruik je een Chromebook? Log dan met deze inloggegevens direct in.
Stap 2: Op een laptop/computer; account koppelen aan de Google Chrome browser
Open de Google Chrome browser en klik rechtsboven op het profiel icoontje (zie afbeelding 1)
en kies vervolgens voor “Synchronisatie inschakelen”.
Let op!
Als er al een account is gekoppeld in de Google Chrome browser (bijvoorbeeld een andere gebruiker) kies je
bij “Andere mensen” voor “Toevoegen” (zie afbeelding 2).

Afbeelding 1:

Afbeelding 2:

Je kunt nu een ander account gebruiken om in te loggen als je de stappen van de volgende bladzijde
doorloopt.
 Er opent een pop-up scherm waarin je een naam en afbeelding kan kiezen voor je Chrome profiel en
klik op "Toevoegen". Zie afbeelding 3.
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Afbeelding 3:
Er opent daarna een nieuwe Google Chrome
pagina. Klik hier op het icoontje rechtsboven
in.(zie afbeelding
3.1)

Er opent een nieuw
venster.

Afbeelding 3.1



Klik dan op Synchronisatie inschakelen. (zie afbeelding 4)

Afbeelding 4:

Afbeelding 5

Vul hier het
school emailadres van uw
kind in.
Voorletter.achternaam@
cs.asgleerling.nl
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Kies vervolgens voor
G-Suite account.



Nu komt u bij Microsoft Aanmelden. Dat klopt. Vul hier weer het school e-mailadres van uw kind in.
Klik op Volgende. Vul daarna het wachtwoord in: de viercijferige pincode van Basispoort. Klik op
Aanmelden.

Klik op Doorgaan.
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Er verschijnt een pop-up (zie afbeelding 5) en kies voor “Gegevens Koppelen”.

Afbeelding 5:



Er verschijnt een 2e pop-up (afbeelding 6) en kies voor “Ja, inschakelen”.

Afbeelding 6:

afbeelding 7:

Yes, gelukt! Je hebt nu het schoolaccount gekoppeld aan de Google Chrome browser.
Wanneer je nogmaals klikt op het profiel-icoon zul je zien dat er een synchronisatie (zie afbeelding 7)
plaatsvindt met het school e-mailadres. Ga nu naar stap 3!
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Stap 3: Maak een snelkoppeling
* Ga naar https://dlo.aerobe.net

* Klik nu op de 3 puntjes naast het profiel icoon.
Klik op “Meer hulpprogramma’s” en daarna op “Snelle link maken” (zie afbeelding 8).
Afbeelding 8:

* Er komt een pop-up in beeld.
Wijzig hier de naam van de snelkoppeling naar [Naam van uw kind] Aerobe DLO Thuis en klik vervolgens op
“Maken” (afbeelding 9).
Afbeelding 9:

Er staat nu een snelkoppeling (logo van een uil) op
het bureaublad waarmee je rechtstreeks op de
Aerobe DLO terecht komt.
Let op: bovenstaande stappen zijn noodzakelijk bij
gebruik van bijvoorbeeld 'Basispoort thuis' in de
Aerobe DLO:




Je kunt via de ‘Basispoort Thuis’ tegel naar Basispoort.
Wanneer de melding ”Het duurt nu wel erg lang... De DLO extensie is nog steeds niet klaar met laden”
verschijnt dan moeten bovenstaande stappen weer opnieuw doorlopen worden (stap 1 en stap 2).
Wanneer je niet automatisch inlogt bij een app/tegel dan moet je de leerkracht een bericht sturen via
Social Schools. De leerkracht moet dan nog de inloggegevens synchroniseren.

