
 

Onderwerp: thuis inloggen in Prowise Go 

 

Beste leerlingen, ouders, verzorgers, 

 

Op school loggen alle leerlingen in met Prowise Go. Via deze weg komen de leerlingen alle 

oefenprogramma’s en in de eigen programma’s in de google omgeving van school: de 

G-suite.  

Thuis inloggen 

Alle leerlingen die op school inloggen met een wachtwoord (groep 5-8) of plaatjes (groep 

1-4. Vanwege de lockdown zullen we voor ALLE leerlingen een wachtwoord instellen, 

zodat iedereen thuis kan inloggen in Prowise Go. Daarmee hebben alle leerlingen zo ook 

thuis de mogelijkheid om met een aantal oefenprogramma’s te werken of aan een 

werkstuk of presentatie voor Topondernemers te werken. Samenwerken in één 

document vanaf verschillende locaties is zo ook mogelijk. Muiswerk-Flexi, waarover jullie 

al eerder geïnformeerd zijn, kan via deze weg gebruikt worden of op de manier die in de 

Muiswerk- brief stond. We willen u vragen de leerlingen niet te helpen bij de ‘wat weet 

je al’- toetsen in Muiswerk, omdat zij anders niet het juiste oefenprogramma 

aangeboden krijgen. Uioteraard mag u wel helpen bij de oefeningen als ze daar niet 

uitkomen!!@ 

 

Met deze brief willen we u uitleggen hoe leerlingen kunnen inloggen.  

● Start internet op 

● Ga naar google 

● Start bij voorkeur een incognito-venster op, klik daarvoor op 

de 3 puntjes, rechts boven.  

 

 

● Type in de adresbalk go.prowise.com  

 

 

 

 

 

● Type het eigen e-mail adres wat de leerling van school heeft 

(voornaam.achternaam@delinge.nl) in de witte balk  

Bijvoorbeeld pietje.puk@delinge.nl 

Of bijvoorbeeld pietje.van.der.puk@delinge.nl  

 

 

● Voer het wachtwoord in: we gebruiken een standaard:  

> = Borgwal…. 

> op plaats van de puntjes 4 cijfers: dag en maand van 

geboorte, bijvoorbeeld 12 novermber jarig > wachtwoord = 

Borgwal1211 

of 1 maart = Borgwal0103 

● Nu is er ingelogd in Prowise Go. Je kunt net als op school de 

tegels aanklikken waarin je wilt werken. Voor de google 

programma’s moet je soms nog een keer extra je e-mail 

adres invoeren.  

  

Nog vragen? Mail de meester of juf om hulp! 

Vriendelijke groeten, Team De Borgwal 
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