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Browser openen in private-, privé- of incognitovenster
Uw organisatie heeft mogelijk ingesteld dat u slechts met één Microsoft-account tegelijk kunt
inloggen. Aangezien uw Groenendijk Online-account ook een Microsoft-account is, kunt u hiermee
mogelijk niet inloggen vanwege deze restrictie. Om toch in te kunnen loggen met zowel uw
schooldomein-account als uw Groenendijk Online-account, zijn er twee mogelijkheden:
1. Browser openen in de private modus
U kunt uw browser openen in het zogenaamde private-, privé- of incognitovenster. Het opstarten
hiervan is per browser verschillend. Vanaf de volgende pagina staat per browser uitgelegd hoe u het
private-, privé- of incognitovenster kunt opstarten.
2. Organisatie wisselen
Microsoft biedt de mogelijkheid om van organisatie (tussen uw schooldomein en Groenendijk Online)
te wisselen. In dit hoofdstuk staat uitgelegd hoe u dit kunt instellen.
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Private modus
Google Chrome
Start Google Chrome op en u ziet in de rechterbovenhoek drie puntjes staan.

Klik op deze drie puntjes en het scherm rolt uit.

Klik vervolgens op de menu-optie ‘Nieuw incognitovenster’.

Ga vervolgens naar groenendijkonline.nl en u komt in het inlogscherm terecht.
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Microsoft Edge
Start Microsoft Edge op en u ziet in de rechterbovenhoek drie puntjes staan.

Klik op deze drie puntjes en het scherm rolt uit.

Klik vervolgens op de menu-optie ‘Nieuw InPrivate-venster’.

Ga vervolgens naar groenendijkonline.nl en u komt in het inlogscherm terecht.
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Firefox
Start Firefox op en u ziet in de rechterbovenhoek drie streepjes staan.

Klik op deze drie streepjes en het scherm rolt uit.

Klik vervolgens op de menu optie ‘Nieuw privé-venster’.

Ga vervolgens naar groenendijkonline.nl en u komt in het inlogscherm terecht.
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Instellen Organisatie wisselen
Het is ook mogelijk om via de website van ‘organisatie’ te wisselen. Dit is een mogelijkheid om naast
uw eigen Microsoft-account (schooldomein-account) een tweede (Microsoft) account toe te voegen.

Afbeelding kan afwijken van uw scherm vanwege abonnement bij Microsoft.

Klik in onderstaand scherm op de pasfoto.

Kies de optie ‘Aanmelden met een ander account’.

Maak in bovenstaand scherm de keuze ‘Ander account gebruiken’. Doorloop vervolgens de
inlogprocedure om in te loggen in het betreffende account.
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Indien u reeds bent ingelogd, klikt u op de pasfoto.

Kies vervolgens de optie ‘Organisatie wisselen’.

In bovenstaand scherm staan de organisaties waarvoor u bent aangemeld. Maak een keuze om in te
loggen.
---- Einde ----
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