Wat is Teams?
Teams is een onderdeel van Microsoft Office 365.
Online programma hebben alle docenten en
leerlingen tot hun beschikking. Microsoft Teams
maakt het mogelijk om nog efficiënter samen te
werken.
Wat kun je met Teams?
In Teams kun je met elkaar chatten, bellen (met of zonder video),
documenten delen, opdrachten maken en inleveren, live-events volgen
(zoals bijvoorbeeld een les) en nog veel meer waar we nu nog niet aan
denken. Het gaat nu allemaal snel omdat we niet op school kunnen zijn.
Hoe kom je in Teams?
1. Om in Teams te komen ga je naar: https://login.microftonline.com
2. Typ je e-mailadres van school in. Dat is je
leerlingnummer@talnet.nl. Dus bijvoorbeeld: 1234562@talnet.nl.
3. Typ je wachtwoord in. Dit is hetzelfde wachtwoord als wanneer je op
school op een computer inlogt.
4. Als je doorgestuurd bent naar de
juiste site zie je linksbovenin je
scherm 9 puntjes staan. (zie plaatje
hiernaast →). Klik daar op.
5. Klik dan op Teams. (zie plaatje
hiernaast →)
6. Je komt nu automatisch in Teams (zie hieronder)

Volgen van een les
Als er een online les gepland staat, klik dan op die tijd op de link om deel
te nemen. Je kunt nu deelnemen aan jouw online klas.

Vraag stellen aan de docent
Je kunt via de chat rechtstreeks contact opnemen met je docent.
Eventueel kun je bellen met of zonder video erbij. Overleg wel met je
docent hoe je dit afspreekt. Anders wordt het een chaos natuurlijk, maar
dat snap je.
Netiquette
Hoe gedraag je je op Teams? Dit is wel belangrijk anders wordt een grote
chaos. Gebruik Teams dus alleen voor contact met je mentor of docent en
niet zo zeer met je klasgenoten. Daar heb je vast andere apps voor.
Spreek tijdens een online les of (video)chat vooraf met elkaar af hoe je
het gaat doen. Bijvoorbeeld: als je niets wilt zeggen, zet je microfoon
even uit en steek je vinger even op als je in beeld bent. Ach, net zoals je
in de klas eigenlijk altijd al doet toch? Zolang je het met elkaar goed
afspreekt, komt het vast goed.
Tips / tricks
Je kunt ook Teams op je telefoon of andere device installeren. Kijk
daarvoor in de App store of bij Google Play. Het inloggen gaat net zoals
hierboven. Het handigste is dat je nu niet je computer nodig hebt of als je
er geen hebt, blijf je toch verbonden met je docent en je school. Ook als
Magister bijvoorbeeld niet goed werkt, kun je toch contact met je docent
hebben.
Wat als het niet werkt?
Geen paniek! De hele wereld probeert nu met Teams te werken, dus je
kunt soms wat problemen hebben. En zoals zo vaak is, lost dit vanzelf wel
op. Geef het wel aan bij je mentor, dan kan deze daar mee aan de slag. Je
kunt mailen via Magister of rechtstreeks via de schoolmail.

