
Microsoft
teams:

Lessen volgen vanuit
huis



Microsoft Teams is een online leeromgeving
waar wij voor iedere klas ‘teams’ hebben
aangemaakt om in samen te werken. Zo
kunnen leerlingen die door onverwachte
omstandigheden thuis zitten toch deel
blijven uitmaken van onze gemeenschap.

Ga naar microsoft office op
je laptop. 

1.

Daar vind je onder andere ook je
mail, word, powerpoint etc.
Hiervoor is het extra belangrijk
dat je op je @academie-tien.nl -
mail zit!

2. Klik op het paarse 'Teams'
icoontje die je ook op de
voorpagina van deze handleiding
ziet.

1: Waar vind ik dat?



Voor iedere klas is een 'team'
aangemaakt per vak. In ieder
team kan de docent dan
eventueel huiswerk
communiceren en een
'vergadering starten' - dit is de
nette term voor een online les.

2.1: Hoe zoek ik contact?



2.2: Hoe zoek ik contact?

Door op een vierkant te klikken met de les,
bijvoorbeeld: A10_Klas_1X_Coach, kom je
bij de omgeving uit zoals de afbeelding
hieronder. 
Je kunt hier eventueel een vraag stellen
aan de docent als je thuis bent.



2.3: Hoe zoek ik contact?

In het linkermenu staat ook een
chat-functie. Hier kan je een
bericht schrijven aan bijvoorbeeld
je coach als je iets persoonlijks wilt
delen, dat niet de hele klas hoeft
te weten. Bijvoorbeeld de reden
dat je thuis zit. 
Je coach reageert hier niet altijd
direct op, maar leest dit vaak wel
nog dezelfde dag.

Je kunt hier ook chatten met
klasgenoten. Onder schooltijd is
het de bedoeling dat je alleen
chat met je docent voor als je
bijvoorbeeld vragen hebt. De rest
van de klas ga je natuurlijk niet
afleiden!



Jij zit thuis natuurlijk helemaal start klaar
met pen, papier, je laptop en oortjes of
koptelefoon op een rustige werkplek. Dit 
doe je 5 minuten voordat de les begint.

De docent belt jou en net als op je telefoon
kun je dan opnemen!

3.1: Hoe volg ik nu een online
les?

Je favoriete docent
belt jou

X X



Wil je zelf optijd in de les zijn? En geen zin om
te wachten op je docent?

Je kan de online les ook terugvinden in het
kanaal in je teams van dat vak  (zie 2.1 en 2.2). 
Je klikt op de blauwe link en dan op
''deelnemen'', want je wilt deelnemen aan de
les.

3.2: Hoe volg ik nu een online
les?

X X



Tijdens de les doe jij natuurlijk actief mee,
je microfoon staat aan en je geluid ook. 

We missen jou enorm, dus we willen jou
ook graag zien! Dat doe je door in het
menu op het cameraatje te klikken. Schuif
ook het eventuele schuifje voor de camera
even weg!

3.3: Hoe volg ik nu een online
les?



Nu je camera aan staat, doe je de
microfoon uit. Dat is belangrijk zodat we
niet door elkaar praten. 

3.4: Hoe volg ik nu een online
les?

Als je dan toch iets wilt vragen, stel je
een vraag in de chat. De docent ziet dan
als de instructie klaar is alle vragen en
zo kunnen al je vragen snel beantwoord
worden daarna. Je kunt ook net als in de
klas je hand op steken!

Hand opsteken

Chatten

Microfoon aan/uit



Net zoals altijd kan je alle opdrachten
vinden in magister.me!

Welke lessen je hebt, kan je vinden in
Zermelo!

Welk huiswerk je hebt, kan je vinden in de
weekplanner!

Toch nog moeilijkheden? Zoek dan even
contact met je coach. Thuis werken gaat
jou nu helemaal lukken!

4.1: Hoe weet ik waar mijn
huiswerk staat?


