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FAQ 
 

Leerlingen 

Hoe kan ik de e-mailadressen uit ESIS gebruiken voor een distributielijst voor Outlook? 
Door onderstaande stappen te volgen kunt u de in ESIS opgenomen e-mailadressen gebruiken voor 
een distributielijst in Outlook. 
 
Outlook 2003 

1) Maak een vrij overzicht met de e-mailadressen van de leerlingen of verzorgers. (Op de 
website van Rovict staat een vrij overzicht voor e-mailadressen van de verzorgers). 

2) Sla dit overzicht als een Excel-bestand op. 
3) Maak 2 kolommen met in de ene kolom de namen en in de andere kolom de e-mailadressen. 

Dit is vooral handig voor moeilijk te herleiden e-mailadressen. Door de naam toe te voegen 
kun je zien bij welke leerling/verzorger het e-mailadres hoort. 

4) Ga naar Outlook. 
5) Klik op <Bestand> en dan op Nieuw en daarna op Distributielijst 
6) Voer achter Naam de naam van de distributielijst in, bijvoorbeeld ouders/verzorgers groep 8. 

 

 
 

7) Klik op <Leden selecteren> 
8) Ga naar het bestand in Excel. 
9) Kopieer de kolommen met naam en e-mailadressen. 

LET OP: alleen namen met een e-mailadres selecteren. 
10) Plak de inhoud van deze kolommen in het vak achter  

<Leden>. 
11) Klik op <Opslaan en sluiten>. 
 
De distributielijst is klaar. Bij het maken van een e-mail  
Kan achter <Aan> de aangemaakte distributielijst  
gekozen worden. 

 
 
Outlook 2010 

1) Maak een vrij overzicht met de e-mailadressen van de leerlingen of verzorgers. (Op de 
website van Rovict staat een vrij overzicht voor e-mailadressen van de verzorgers). 

2) Sla dit overzicht als een Excel-bestand op. 
3) Maak 2 kolommen met in de ene kolom de namen en in de andere kolom de e-mailadressen. 

Dit is vooral handig voor moeilijk te herleiden e-mailadressen. Door de naam toe te voegen 
kun je zien bij welke leerling/verzorger het e-mailadres hoort. 

4) Ga naar Outlook. 
5) Als u in een bestaande contactpersonenmap importeert, gaat u verder met stap 7.  
6) Maak een nieuwe map in Outlook 2010 door met de rechtermuisknop te klikken op de map 

contactpersonen , klik op <Nieuwe map>, typ een naam voor de nieuwe map en klik op 
<OK>.  

7) Klik op het tabblad Bestand en dan op Openen. 
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8) Klik daarna op het tabblad Importeren. De Wizard Importeren en exporteren wordt geopend.  

 
 
9) Selecteer Gegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik op <Volgende>. 
10) Als het bestand dat wordt weergegeven, niet het juiste bestand is, klikt u op <Bladeren>, 

blader naar de map die wordt vermeld in stap 2 en dubbelklik op het bestand om het te 
selecteren.  

11) Als u in een nieuwe map importeert, zijn de instellingen niet relevant omdat er geen 
duplicaten zijn. Als u niet naar een nieuwe map importeert, kiest u de meest logische optie. 
Klik op maken van duplicaten toestaan als u niet zeker bent, en klik op <Volgende> .  

12) Klik op de map contactpersonen of een ander type contactpersonen die u hebt gemaakt en 
klik vervolgens op <volgende>. 

13) Als u niet zeker weet of de kolomnamen in de eerste rij van het werkblad met de Outlook-
velden overeenkomen, klikt u op aangepaste velden toewijzen om ze te controleren. 
OPMERKING: Als er aangepaste velden toewijzen niet beschikbaar is, hebt u een contact 
type map importeren in. Klik op <Achterkant>, en kies vervolgens de juiste map. Als u 
tevreden over de toewijzing bent, klikt u op <OK>. Sluit de Aangepaste velden toewijzen in 
het dialoogvenster. 

14) Klik vervolgens op <Voltooien>. 
 
De distributielijst is klaar. Bij het maken van een e-mail kan achter <Aan> de aangemaakte 
distributielijst gekozen worden. 

 


