
Geld opwaarderen myprint. 
 

Ga naar https://myprint.wolfert.nl 
 
 
 

 
 

Vul bij gebruikersnaam je leerlingnummer in (zonder @wolfert.nl) en bij wachtwoord het wachtwoord 
van het netwerk. Dit is hetzelfde wachtwoord dat je gebruikt om in te loggen op de wifi. 

https://myprint.wolfert.nl/


Bij eerste keer aanmelden krijg je het volgende scherm: 
 

 

Zet het vinkje bij "ik ga akkoord met de voorwaarden" en er zal een account gemaakt worden. 



Je komt nu op je persoonlijke profielpagina. 

A4 kleur kost per vel € 0,05 
A3 kleur kost per vel € 0,20 

Kies hier voor "tegoed kopen" 
De tarieven om te printen zijn als volgt: 
A4 zwart-wit kost per vel € 0,01 
A3 zwart-wit kost per vel € 0,10 
Dubbelzijdig betekent 2 x het tarief! 

Nadat je voor "tegoed kopen" hebt gekozen kun je uit 3 bedragen kiezen; kies het gewenste 
bedrag. 



Je komt nu in de omgeving waar je met Ideal kan afrekenen; kies je bank en volg de instructies. 

Let op: 
Het geld dat op je profiel wordt gezet is een prepaid tegoed. Zodra je van school gaat kan het prepaid tegoed 
helaas niet uitgekeerd worden. 



Printerinstallatie: 

De printer is op alle computers binnen school gekoppeld (mediatheek en computerruimtes). 

De printernaam: 

Printerwvb 



Google Cloud Printing (GCP) 
 
 

Met myPrint kunt u ‘Google Cloud Printing’ (GCP) gebruiken.  Indien dit het geval is kun u een printer 
gebruiken die zich in de 'Google Cloud’ bevindt. Dit is handig wanneer u op een systeem werkt dat zelf niet is 
aangesloten op een printer. 

 
 

 
 
 
 
 
Stappen 

 
1 Installeer een Google Cloud printer. Ga naar de Home page en klik op de knop ‘Installeer 

Google Cloud printer’. 

2 Zet tijdelijk de ‘Pop-up blocker’ van uw PC uit. Deze zou de Google Cloud Printing dialoog 
kunnen blokkeren. 

3 Met de dialoog die nu start, creëert u een ‘myPrint cloud printer’. 

4 Google Cloud printer is nu gereed voor gebruik in elke Google applicatie: Google Docs, Google 
for Education, Google for Business etc. 
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