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Je @cvoantwerpen.org-adres op je smartphone 

Installeer de Gmail- app 

 

Installeer de Gmail-app d.m.v.de Google Play 
Store of de Apple App Store op je smartphone. 
De app is gratis en staat misschien al op je 
smartphone.  

Open de Gmail-app 

 

Als je de eerste maal de app opstart hebt dan 
word je gevraagd om je aan te melden 
(inloggen). 

Voeg een nieuwe account toe 

 

Als je de app eerder gebruikt hebt dan kan het 
zijn dat er al een Gmail-account aangemeld is in 
de app. 
Om je @cvoantwerpen.org-adres te gebruiken 
in de app moet je ‘Nog een account toevoegen’ 
kiezen. 

Kies Google als nieuwe account 

 

Kies voor Google op je @cvoantwerpen.org-
adres toe te voegen. 
Daarnaast kan je nog vele andere accounts 
toevoegen aan de Gmail-app. 
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Geef toestemming om je aan te melden met google.com 

 

Als er gevraagd wordt om google.com te 
gebruiken om in te loggen (aan te melden) 
antwoord dan bevestigend. 

Meld je aan met je @cvoantwerpen.org-adres 

 

Vul je @cvoantwerpen.org-adres in in het vak 
waar je een emailadres moet opgeven. 
Als cursist bestaat je emailadres uit: 
cursistennummer@cvoantwerpen.org. 

Meld je aan met je moodle.cvoantwerpen account 

 

Vervolgens kom je op het aanmeldscherm van 
de Moodle van CVO-Antwerpen. Dat is wat 
vreemd maar normaal. 
Meld je aan met je gebruikersnaam en 
wachtwoord dat je gebruikt op de Moodle 
website. 
Je gebruikersnaam is je cursistennummer, je 
wachtwoord heb je zelf gekozen. 
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Je account verschijnt als aangemeld in de app 

 

Als alles goed gaat dan verschijnt je 
@cvoantwerpen.org account als aangemeld in 
de app. 
Druk op ‘Gereed’ om dit te bevestigen. 

Lees de e-mails op je smartphone 

 

Je ontvangen mails van je @cvoantwerpen.org-
adres verschijnen nu in de Gmail-app. 
Van nu af aan kan je eenvoudig op de hoogte 
blijven van de berichten die de docent aan 
stuurt.  

 


