Handleiding WiFI instellen op je telefoon.
IOS:
Ga naar je WiFi instellingen. Je kan afhankelijk van je telefoon kiezen voor ‘Dunamare’ en
voor ‘DunamareG’ maar soms ook alleen voor DunamareG als je een wat ouder toestel hebt.
Klik op het de “I” naast het netwerk waar je verbinding mee wilt maken en controleer of je
dit netwerk kan ‘vergeten’. Als dat zo is doe je dat zodat je met een schone lei begint. Het
netwerk ‘Public_Dunamare’ en ‘Public_DunamareG’ gebruik je als leerling niet.

De inloggegevens die je nodig hebt zijn die van het Schoter. Dezelfde gegevens die je ook
voor de Schotermail gebruikt. Je gebruikersnaam is altijd je voornaam.achternaam
Voorbeeld: als je samantha van wieringen heet, is je gebruikersnaam dus
samantha.vanwieringen. de inlognaam is niet hoofdlettergevoelig. Ook voer je je Schoter
wachtwoord in. Dit wachtwoord ken je zelf (als het goed is)

Vervolgens krijg je een certificaat te zien, je klikt hierbij op ‘vertrouw’ rechtsboven. Hierna ben
je na enkele seconden verbonden.

Android:
Ga naar WiFi instellingen. Je kan afhankelijk van je telefoon kiezen voor ‘Dunamare’ en voor
‘DunamareG’ maar soms ook alleen voor DunamareG als je een wat ouder toestel hebt. Klik
op het netwerk waar je verbinding mee wilt maken en controleer of je dit netwerk kan
‘vergeten’. Als dat zo is doe je dat zodat je met een schone lei begint. Het netwerk
‘Public_Dunamare’ en ‘Public_DunamareG’ gebruik je als leerling niet. De inloggegevens die
je nodig hebt zijn die van het Schoter. Dezelfde gegevens die je ook voor de Schotermail
gebruikt. Je gebruikersnaam is altijd je voornaam.achternaam. Voorbeeld: als je samantha
van wieringen heet, is je gebruikersnaam dussamantha.vanwieringen. De inlognaam is niet
hoofdlettergevoelig. Ook voer je je Schoter wachtwoord in. Dit wachtwoord ken je zelf (als
het goed is)
Belangrijk: bij het veld ‘verificatie fase 2’ kies je voor MSCHAPV2 Vervolgens vul je je
inlognaam in bij INDENTITEIT en je wachtwoord bij ‘wachtwoord invoeren’ het veld
anonieme identiteit laat je leeg. Vervolgens klik je op verbinden.

