
Account – wachtwoord vergeten/wijzigen
Je hebt op je computer het internet geopend.

Ga naar de site www.diskmethode.nl

Stap 1: klik op Wachtwoord vergeten

Stap 2: Vul het emailadres in waarmee je altijd inlogt

Klik dan op de knop
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Stap 3: Ga naar je mail

Open de mailNieuw wachtwoord Disk.

Dit is een voorbeeld van een wachtwoord: nrvD1O
Het wachtwoord bestaat uit:

 Grote letters (hoofdletters): DO
 Kleine letters: nrv
 en cijfers: 1

Wat is jouw wachtwoord? Schrijf het hier op   ………………………………
Let goed op het verschil tussen hoofdletters en kleine letters!
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Stap 4: Open het internet op je computer.
Ga naar www.diskmethode.nl

Klik op

Stap 5: Vul je emailadres en het wachtwoord in

Klik daarna op
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Stap 6: Je bent ingelogd

Je ziet nu je naam staan

Klik op je klas

Als je jouw wachtwoord te moeilijk vindt, kun je het altijd wijzigen.

Je klikt dan op wijzigen. Bedenk een makkelijk wachtwoord dat je goed kunt onthouden.
Vul dan 2 keer je nieuwe wachtwoord in en klikt op

Je kunt voortaan inloggen met je nieuwe wachtwoord.
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