
 

 

                          Beste Perspecto-collega, 
 

 
In de periode na de kerstvakantie vindt er een verandering plaats in de manier van werken 
rondom de e-mail en Microsoft Office pakket met  applicaties zoals Outlook, Word, 
PowerPoint en Excel. Ook moet er op een andere manier ingelogd worden op de Remote 
Desktop (RDP) als je buiten het schoolnetwerk wilt kunnen werken. Via deze mail word je 
hierover geïnformeerd. 
 
Waarom deze verandering? 
Het huidige Officepakket is verouderd. In de periode tussen de kerst- en voorjaarsvakantie 
gaan we werken met de nieuwste versie van het Officepakket. Daarnaast moet de huidige 
RDP-server (Perspecto server) vervangen worden. We kiezen ervoor om dit in de 
kerstvakantie voor te bereiden, zodat je daar niet veel last van zult hebben. Het gebruik van 
het nieuwe Officepakket maakt de overstap naar het nieuwe medewerkersportaal later in 
2020 eenvoudiger. In het nieuwe medewerkersportaal kunnen we dan nog makkelijker met 
elkaar online samenwerken en communiceren. 
 
Wat merk ik er van? 
Het is belangrijk om te weten dat je in de kerstvakantie geen e-mails kunt ontvangen en 
versturen. Daarnaast zal de huidige RDP-server (Perspecto server) misschien iets minder 
beschikbaar zijn, vanwege de werkzaamheden. Na de kerstvakantie kun je op school 
inloggen op de RDP-server op de gebruikelijke manier. Bij het inloggen verandert alleen je 
gebruikersnaam. Dat wordt dan jouw Perspecto e-mail adres. Het wachtwoord blijft 
ongewijzigd. Het inloggen met je oude gebruikersnaam op de huidige omgeving blijft ook 
werken na de vakantie, alleen zal dan de omzetting van de email dan niet goed verlopen. 
Voor de toekomstige Office 365 omgeving is alleen het inloggen met je emailadres nog 
mogelijk. Het is daarom erg belangrijk je na Kerst gewoon te maken, in te loggen met je 
e-mailadres en wachtwoord. 
 
Email 
Na de kerstvakantie gaan de scholen gefaseerd over naar de nieuwe omgeving. Zodra dat 
voor jouw school is geregeld zal de e-mailomgeving er iets anders uit zien maar wij 
verwachten dat dit snel genoeg went.  Voor het gebruik van je e-mail op school hoef je zelf  
niets te ondernemen.  
Wanneer je je Perspecto e-mail ontvangt op je telefoon of op een tablet is het nodig je 
e-mailinstellingen te veranderen. Dit is wel gelijk na de kerstvakantie aan de orde voor 
alle medewerkers. De handleiding om de e-mail te installeren op je IPad of IPhone kun je 
vinden op de Perspecto Academie. (tab Office 365) 
 
Mocht je de e-mail opnieuw willen instellen op een Android smartphone, dan zijn de stappen 
vergelijkbaar met die van een IPhone, maar afhankelijk van je toestel. Raadpleeg hiervoor 
de (online) handleiding van je merk toestel.  
 
Om je e-mail te lezen via de webmail is gebruik van een nieuwe URL nodig. De link hiervoor 
kun je na de Kerstvakantie vinden op de Perspecto Academie.   



 

 

Bij het inloggen op de webmail verandert ook je gebruikersnaam, dit wordt ook je Perspecto 
e-mailadres. Je wachtwoord blijft gelijk.  
 
RDS omgeving  met nieuw Office pakket 
In de periode tussen de kerst- en voorjaarsvakantie zullen alle scholen gefaseerd overgaan 
naar het gebruik van de nieuwe RDS omgeving en het nieuwe Office pakket. Dat ziet er iets 
anders uit maar ook hierbij verwachten we dat het snel zal wennen. In de periode tot 1 april 
2020 blijven zowel de oude als de nieuwe omgeving beschikbaar. Wij raden aan om na de 
overgang van jouw school zo snel mogelijk gebruik te gaan maken van de nieuwe omgeving 
en het nieuwe Officepakket. Per 1 april 2020 kun je namelijk alleen nog gebruik maken van 
de nieuwe omgeving. 
 
Wanneer voor jouw school de omgeving is omgezet, moet je voor het werken op school 
geen actie ondernemen. Om buiten school in te loggen op de Perspecto server vraagt wel 
actie. We gaan met een nieuwe app werken. Om deze te installeren heeft de firma Pluym 
eenmalig jouw mobiele nummer nodig zodat ze je een sms bericht kunnen sturen. Daarna 
kun je zelf de app installeren. Wanneer je het bezwaarlijk vindt om de app te gebruiken op je 
telefoon reiken we een alternatief aan. De kosten voor dit alternatief bedragen twintig euro 
per persoon, deze zullen door Perspecto worden betaald. Ieder die de app gaat gebruiken 
krijgt als blijk van waardering eenmalig twintig euro. Inventarisatie van de telefoonnummers 
zal door de directeur worden geïnitieerd in lijn met de gefaseerde omzetting. 
 
Om t.z.t. buiten school in te loggen op de RDS server met de nieuwe app zijn handleidingen 
beschikbaar. Deze zijn te vinden op de Perspecto Academie. 

  
Welke ondersteuning is er geregeld? 
Er zijn via de website van de Perspecto Academie instructies beschikbaar gesteld om meer 
te weten te komen over de werking van het nieuwe Microsoft Officepakket: 
Ga naar de Perspecto Academie en klik op Office 365.   
 
Voor overige vragen en ondersteuning kun je terecht bij Teun en Gabien via 
BICT@ogperspecto.nl. Mocht er veel behoefte zijn aan ondersteuning, dan worden er ook 
nog trainingsbijeenkomsten georganiseerd via de Perspecto Academie. 
 
Wat gaat er nog meer veranderen? 
Voorlopig gaat er verder niks veranderen. Later in 2020 zullen we nog wel de overstap 
maken naar Office 365 en een nieuw medewerkersportaal voor alle medewerkers van 
Perspecto. Hier kun je dan ook terecht voor het opstarten van diverse applicaties, het laatste 
nieuws en het delen van en samenwerken in bestanden en mappen met je collega’s. Je zult 
hier te zijner tijd verder over geïnformeerd worden.  

 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de werkgroep ICT, 
 
Isabel van Eck,  
Stafhoofd Onderwijs, Ondersteuning en Kwaliteit 
Onderwijsgroep Perspecto 


