
 

 

 
E-MAILS VAN ONZE SCHOOL 
 

Beste ouder(s); 

We hebben vernomen van enkele ouders dat onze mails onterecht in de ongewenste e-mails (Engels 
Spam) terechtkomen. Dit kan voorkomen worden. De werkwijze hangt echter af van de provider 
(Proximus, Telenet, Google), de gebruikte software (Outlook, Microsoft Mail) en zelfs van de online of 
offline versie (Outlook of Outlook 365). Hieronder vindt u een overzicht. 

Office 365: Outlook Web App 

1) Open de Outlook Web App 
2) Klik op instellingen 

 



 

 

3) Klik eventueel op Alle outlookinstellingen weergeven 

 



 

 

4) Klik op e-mail, klik op ongewenste e-mail en klik tenslotte op toevoegen onder “Veilige 
afzenders en domeinen. 

 
5) Vul in gkok.be (om alle mails van ons domein toe te laten) en druk op ‘Enter’. Klik daarna op 

opslaan. 

Office: Outlook (niet de Web App) 

1) Open Outlook 
2) Ga naar de map ongewenste e-mail 
3) Klik met de rechtermuisknop op de mail 
4) Klik op ongewenste email 
5) Klik op Domein van de afzender nooit blokkeren  



 

 

 

Telenet webmail 

1) Ga naar de spam map 
2) Klik met de rechtermuisknop op de mail 
3) Kies voor markeren als niet spam. 
4) Daar je in de webmail geen domein kan goedkeuren (enkel maar mails) is het best mogelijk 

dat volgende mails terug in de spam terechtkomen. Dit kan opgelost worden door de 
afzender in de contactpersonen te plaatsen. 

Gmail 

1) Ga naar de spam map 
2) Open de mail 
3) Klik bovenaan op het scherm ‘geen spam’. De toekomstige mails van de afzender worden niet 

meer als spam beschouwd. 
4) Voor alle zekerheid kan je de afzender in de contactpersonen plaatsen. 

Proximus Webmail 

1) Ga naar de spam map 
2) Klik met de rechtermuisknop op de mail 
3) Kies voor geen spam 

Proximus provider met gebruik van Outlook 

1) Bij de Proximus Webmail heb je een spamfolder maar bij het openen van deze mailbox via 
Outlook heb je de spamfolder niet! Dit heeft te maken met POP3 of IMAP instellingen bij 
Proximus maar dit zou ons technisch te ver leiden. 



 

 

2) Open je mails via de webmail. 
3) Beter nog, voeg het email adres van de afzender toe aan je contacten in Outlook 

Andere providers 

1) Iedere provider werkt met een gelijkaardig systeem zoals hierboven beschreven. 
2) Voeg afzenders die onterecht in de spam komen, toe aan je contacten. 

Bijkomende informatie 

1) Bekijk regelmatig je spam – ongewenste email. Daar kunnen ook gewenste mails te vinden zijn 
die niets met onze school te maken hebben. 

2) Voeg volgende adressen toe in je contactpersonen of indien mogelijk (hangt af van provider 
en/of app die je gebruikt) voeg de domeinen koksijde.be en gkok.be toe als veilige afzenders. 

a. Carine.tegethoff@koksijde.be 
b. gemeenteschool@koksijde.be  
c. Geert.demeulenaere@gkok.be 
d. Voornaam.naam@gkok.be van de klasleerkracht van je kind(eren) 

Carine Tegethoff      Geert De Meulenaere 

Directeur       ICT-coördinator/Preventieadviseur 

 


