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Microsoft Teams – Handleiding voor leerlingen

Voorbereiding
Om Teams te kunnen gebruiken, heb je je Coornhert e-mailadres (voornaam.achternaam@coornhert.nl) en wachtwoord nodig. Zorg ervoor dat je je wachtwoord
weet! Bij de infobalie kan je een nieuw wachtwoord aanvragen. Log daarna direct in, zodat je het niet vergeet. Kies een veilig wachtwoord.
Je kan Teams op verschillende manieren gebruiken. Kies de manier die voor jou het beste werkt.

Teams gebruiken vanaf internet

Installeren op je computer

1. Open je internetbrowser, bijvoorbeeld Google Chrome en type
bovenin de balk teams.microsoft.com. Druk daarna op enter op je
toetsenbord.

1. Open je internetbrowser, bijvoorbeeld Google Chrome en type
bovenin de balk teams.microsoft.com. Druk daarna op enter op je
toetsenbord.

2. Er verschijnt een inlogvenster. Log in met je Coornhert-account.
3. Klik op de link De web-app gebruiken.

2. Er verschijnt een inlogvenster. Log in met je Coornhert-account.
3. Klik op de paarse knop Downloaden.

Teams start op in je webbrowser.

Microsoft Teams wordt automatisch gedownload.
4. Na het downloaden moet je het programma installeren. Dit doe je
door linksonder in het scherm te dubbelklikken op het programma.
Doorloop de stappen.
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Na de installatie start Teams automatisch op. Je bent ook direct ingelogd.
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De les volgen
Regels en afspraken
Je beschikt over je coornhert-emailadres met wachtwoord. Niet
kunnen inloggen is geen excuus
voor het missen van een les.
Zit op tijd klaar voor je les.
(5 minuten voor de les zit je klaar in Teams)

Praat alleen als de docent daar
om vraagt.
Je camera staat aan tijdens de les.
Je neemt actief deel aan de les en
verstoort de les niet.

Eenmalig aanmelden voor je klas
De eerste keer dat je Teams opent, moet je je aanmelden voor je klas (en eventueel lesgroepen).

De les volgen kan op twee manieren
Als je een afspraak hebt met een
docent
1. Open Teams op je computer.
2. Controleer of je status op Beschikbaar
staat. Klik hiervoor op het rondje (of
profielfoto) rechts bovenin.

3. Wacht tot een docent jou belt. Er
verschijnt een melding in je scherm. Klik
op accepteren.

Les volgens tijdens een lockdown
1. Open Teams op je computer.
2. Klik op het het team van je klas.
3. Selecteer eventueel het vak (kanaal) dat
je gaat volgen.
4. Zorg dat je op het tabblad Posts bent.
Als je docent de les al gestart is, zie je
een paars vak. Klik op Deelnemen.

