Handleiding Microsoft Teams
Instructievideo:
Hierbij een link voor een instructievideo voor het werken met Microsoft Teams. In
deze video leggen 2 leerlingen uit hoe Microsoft Teams werkt. Na het zien van deze
video, kan je rustig nog alles stapsgewijs doorlezen in dit document.
https://youtu.be/ZWXMNwn5pLc

Uitgelegd in stappen:
-

Stap 1.
Download Microsoft Teams op je telefoon, laptop of PC, of ga via internet naar
teams.microsoft.com .

-

Stap 2.
Open Microsoft teams en log in met jouw schoolaccount in. Kan je niet inloggen met
jouw schoolaccount bel dan met Actacom op telefoonnummer 030-2489750 om jouw
wachtwoord te resetten.

-

Stap 3.
Klik op het icoontje teams om jouw klas en vak te vinden. Je hebt dus voor elk vak
een team. Voorbeeld; OVMZ | B2A Nederlands, dit is het vak Nederlands voor klas
B2A.

-

Stap 4.
Je ziet nu welke vakken er voor jou zijn aangemaakt.

-

Stap 5.
Bij elk vak staan bovenaan verschillende tabbladen. Daar vind je bestanden en
opdrachten die je docent voor jou heeft klaargezet.

-

Stap 6.
Bij het icoontje agenda, kun je de geplande online lessen vinden voor dat vak.

-

Stap 7.
Online lessen heten in Teams, vergaderingen. Hoe deel te nemen aan een
vergadering (online les). Je gaat naar agenda en klikt op de afspraak.

-

Stap 8.
Klik op de afgesproken tijd op deelnemen.

-

Stap 9.
Je doet nu mee aan de vergadering (online les). Het scherm ziet er als volgt uit (op de
laptop). Het lint met pictogrammen is het belangrijkst tijdens een online les.

-

Stap 10.
Elk pictogram op het lint heeft een functie.

Camera aan of
uitzetten.
Streep door
camera is, is
camera uit .

Tijd hoe lang de
les bezig is.

Iets via jouw
scherm
delen.

Microfoon aan
of uitzetten.
Streep door
microfoon is,
microfoon uit.

Vergaderchat
openen. Dit
is om vragen
te stellen
tijdens een
vergadering
(online les).

Heel veel
opties, die je
in eerste
instantie niet
nodig hebt.
Probeer ze
maar uit.

Ophangen, dan
ga je definitief
uit de
vergadering
(online les).

Hier kan je zien wie
er allemaal aan de
vergadering
deelneemt.

-

Stap 11.
Online les met een klas. Bij een online groepsles zal je docent je vragen jouw camera
en jouw microfoon uit te zetten, zodat je niet door elkaar heen gaat kletsen. Als je
vragen hebt moet je die via de vergaderchat stellen. Jouw scherm ziet er dan zo uit.

Camera en
microfoon zijn
uit.

-

Vergaderchat is
aan.

Hier stel je jouw
vraag.

Stap 13.
Dit was stapsgewijs een rondleiding door Microsoft Teams. Heb je nog vragen dan
kan je op het internet zoeken naar oplossingen. Er staan heel veel filmpjes op
internet over het gebruik van Microsoft Teams. Kom je er niet uit, dan kan je je
docent/mentor via de chat hulp vragen. Anders kan je altijd nog je vragen stellen via
de magister app.

