HANDLEIDING MICROSOFT TEAMS VOOR CURSISTEN

© CVO, SNT Brugge

1. INLEIDING
Microsoft Teams integreert een aantal handige functies in 1 programma zoals daar zijn …
•
•
•
•

chatten (met de leraar of medecursisten)
het voeren van audio- en videogesprekken (bv. in klasverband)
het delen en raadplegen van documenten (bv. extra oefeningen, cursusmateriaal, …)
…

Elke cursist aan SNT ziet bovenaan rechts op zijn of haar inschrijvingsfiche een uniek sntcursistemailadres. Aan dit e-mailadres is een gratis Office-account gekoppeld, waar Microsoft Teams deel van
uitmaakt.
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2. INSTALLATIE VAN MICROSOFT TEAMS OP COMPUTER, TABLET EN SMARTPHONE
•

Open je internetprogramma Google Chrome, Microsoft Edge of …

•

Ga naar www.google.be en vul “Download MS Teams” in.
Of ga meteen via deze link naar de dowloadpagina van Teams: https://products.office.com/nlbe/microsoft-teams/download-app
Je komt op deze website terecht:

•

Klik op Downloaden voor mobiel als je op tablet of smartphone werkt.
Vul je eigen e-mailadres in waarop je een link wil ontvangen voor de download.

•

Klik op Downloaden voor desktop wanneer je op een computer werkt.
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•
•
•

Klik nogmaals op Teams downloaden.
Klik linksonder op het gedownloade bestand om het programma te installeren.
(Wie gebruik maakt van Microsoft Edge zal onderaan op ‘uitvoeren’ moeten klikken.)
Na enkele ogenblikken is het programma geïnstalleerd op je computer of mobiel apparaat. Je
komt meteen in het welkomscherm:

•

Klik op Doorgaan. Je komt in volgend scherm:

•
•

Vul je e-mailadres in dat je van SNT hebt ontvangen: SNT[cursistenID]@sntcursist.be
Klik op Aanmelden.

•

Je komt in onderstaand scherm:
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•
•

Vul het wachtwoord in dat je van SNT hebt ontvangen. Dit komt overeen met
Snt![geboortedatum in de vorm van DDMMJJJJ]
Klik op Aanmelden.

Je komt in onderstaand scherm:

2
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1.
2.
3.
4.

Klik links op de knop ‘Chat’.
Klik op het icoontje om een nieuwe chat te starten.
Typ de naam van je leerkracht en klik deze aan in het lijstje dat verschijnt.
Type een kort berichtje voor je leerkracht. Laat weten dat het gelukt is om het programma te
installeren.
5. Klik op Verzenden.
Zodra je leerkracht je bericht ziet, zal hij/zij een antwoord sturen. Kijk dus regelmatig terug naar de chat
in Teams.
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Wil je Microsoft Teams op je tablet of smartphone installeren, kun je ook als volgt te werk gaan:
Teams installeren op ANDROID

•

Ga naar de Play Store en klik op het symbool:

•

Typ Teams in de zoekbalk in:

•
•

Je ziet Microsoft Teams.
Klik op Installeren.

•

Klik op Openen.
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•

Typ je SNT-emailadres en klik op Aanmelden.

•

Typ je SNT-wachtwoord.
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•
•

Klik op Aanmelden.
De teams-app is nu geïnstalleerd.

Teams installeren op iPhone of iPad

•

Ga naar de App Store en klik op het symbool:

•

Typ Teams in de zoekbalk in:

•

Je ziet Microsoft Teams.
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•

Klik op

•

.

Klik op Open.

•

Typ je SNT-emailadres.

•

Klik op Aanmelden.
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•
•
•

Typ je SNT-wachtwoord.
Klik op Aanmelden.
De teams-app is nu geïnstalleerd.

3. SNT-MAILS DOORSTUREN NAAR JE PERSOONLIJK E-MAILADRES
Nu alle cursisten beschikken over een SNT-emailadres waarmee je moet inloggen op Microsoft Teams, is
de kans groot dat bv. uitnodigingen voor een videogesprek op basis van dat e-mailadres zullen gebeuren.
Om er zeker van te zijn dat je e-mails op dat adres niet zult missen, is het handig om die mails naar je
persoonlijk e-mailadres te laten doorsturen.
•
•
•

Surf naar office.com.
Log in met je snt-emailadres en wachtwoord.
Klik rechtsbovenaan op de knop met het tandwiel (= Instellingen).

•
•

Klik onderaan in het venster op Alle Outlook-instellingen weergeven.
Klik in het volgende venster dat verschijnt bij Indeling op Doorsturen.
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•
•
•

Plaats nu een vinkje bij Doorsturen inschakelen.
Typ daaronder het e-mailadres waarnaar je die snt-mails wil doorsturen, bv. je Telenet-, Gmail- of
Outlookadres.
Klik onderaan op Opslaan en sluit het venster met het kruisje bovenaan rechts.

4. DEELNEMEN AAN EEN VIDEOGESPREK
A. Indien een leerkracht enkel met jou een videogesprek wil houden, dan zal dit wellicht gebeuren op
basis van een mailtje dat je ontvangt met daarin een link om aan het gesprek deel te
nemen.
Het venster dat je te zien krijgt na het klikken op die link, ziet er als volgt uit:
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Overloop de volgende stappen:
•
•
•
•

Zorg dat je camera ingeschakeld is. Op de screenshot is dit bewust uitgezet. ;-)
Idem dito voor de microfoon.
Wanneer je over meerdere webcams of microfoons beschikt (bv. je wil werken met je headset),
klik dan eerst op Apparaten. In de rechterkolom kies je de juiste instellingen.
Klik op Nu deelnemen en het videogesprek kan beginnen.

Tijdens het gesprek verschijnt een balk …

Van links naar rechts zie je de volgende functies:
•
•
•
•
•
•
•
•

de tijd die je al aan het videobellen bent
de mogelijkheid om de camera uit te schakelen
de mogelijkheid om het geluid te dempen
de mogelijkheid om een bestand (bv. pdf of PowerPoint) te delen -> later meer hierover
de drie bolletjes wijzen op meer opties (zie bovenstaande screenshot) zoals daar zijn Notulen
weergeven, …
de nieuwe functie om je hand op te steken, is pas handig in groepsverband
chatfunctie aanzetten om bv. tijdens het videogesprek iets aan de leraar te vragen
de knop met de poppetjes geeft je de mogelijkheid om mensen vast te pinnen, waardoor ze in een
groepsgesprek op je scherm blijven staan

BELANGRIJK: Bovenstaande schermafbeelding werd genomen tijdens een videogesprek die door mezelf
gestart was, m.a.w. als ‘moderator’. Het kan dus zijn dat je als cursist niet alle functies in die werkbalk
zal zien of kan gebruiken.
Moet je vroeger de ‘digitale les’ verlaten, verwittig dan de leraar en klik nadien op de rode knop
met het witte telefoontje. In de nieuwere versies van Teams is die werkblak lichtjes gewijzigd, maar
je ziet nog steeds uiterst rechts in die werkbalk de rode knop om het gesprek te verlaten.
B. Je neemt deel aan een videogesprek op basis van een afspraak in de Agenda van Teams.
•
•

Open Teams.
Klik in de linkerbalk op Agenda.
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•

Klik nu met de rechtermuisknop op de afspraak (= lesmoment) die in de agenda geplaatst
werd door je leraar of lerares.

•

Klik op Online deelnemen. Je kon voorafgaand ook al via die rechtermuisknop op Accepteren
klikken. Op die manier weet je leraar dat je er zal zijn. Maar dit is uiteraard niet verplicht.

C. Via de knop Deelnemen in het kanaal Algemeen van je klas. Deze methode zal wellicht het meest
gebruikt worden door je leerkracht.
•
•
•
•
•

•

Je krijgt vooraf geen uitnodiging via mail, omdat je bv. weet dat de les steeds begint op
donderdagavond om 18u.
Je start een paar minuten voor de les begint Teams op.
Je klikt in de linkerbalk op Teams. Nu krijg je een tegel te zien met de code van je klas. Deze
begint altijd met CRS…
Dubbelklik hierop.
Klik aan de linkerkant op het kanaal Algemeen en in het rechtervenster bovenaan op Posts. Als
je leerkracht al het videogesprek gestart heeft, zal er een knop Deelnemen verschijnen. Zoniet,
dan wacht je nog even.
Klik op die knop Deelnemen en vervolgens op Nu Deelnemen (zie schermafbeelding op p. 11)
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5. INFORMATIE RAADPLEGEN DIE JE LERAAR/LERARES OP TEAMS GEPLAATST HEEFT

Voor elke cursus waarvoor je je inschrijft aan SNT, wordt er op Microsoft Teams een digitale (klas)groep
aangemaakt. Hierop kan de lesgever informatie plaatsen, bv. extra oefeningen, samenvattingen van een
les, …
Hoe geraak je aan die info?
•
•
•

Open het programma Teams op je computer, tablet of smartphone.
Klik in de linkerbalk op het icoontje Teams.
Dubbelklik nu op de code van je klasgroep. Normaal begint die met CRS… Let wel, indien je
voor twee of meerdere cursussen bent ingeschreven, zul je dus evenveel tegels zien verschijnen.
Misschien moet je een eerste keer wel dubbelklikken op de verschillende tegels om te weten over
welke cursus het precies gaat. Om administratieve redenen mag die code niet veranderd worden
naar bv. Engels 1 of Photoshop Deel 2.

•
•

In dit voorbeeld klik ik op de tegel Test NT2.
Aan de linkerkant klik je op het kanaal Algemeen (= info dat de volledige klasgroep kan bekijken,
downloaden, afdrukken, …) of het kan zijn dat je aan de linkerkant ook een kanaal met jouw naam
ziet staan. Dit betekent dat de leerkracht voor elke cursist een privékanaal heeft aangemaakt. Als
je hierop klikt, zie je in de rechterkolom enkel info die voor jou bestemd is. Dit kunnen
chatberichten zijn of extra oefeningen.

•

In bovenstaand voorbeeld klikken we bv. aan de linkerkant op Algemeen. Dit betekent dat we nu
in de rechterkolom bij Posts de berichten te zien krijgen die de lesgever gepost heeft aan alle
cursisten. Wat je zelf hierin typt, kan door iedereen uit de klas gelezen worden.
Klik je in de rechterkolom bovenaan op Bestanden, dan vind je hier alle informatie die de lesgever
met de groep deelt. Deze info kun je raadplegen, afdrukken, downloaden, …

•
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6. JE LESGEVER OF MEDECURSISTEN CONTACTEREN ZONDER E-MAIL

Als lesgever word je van tijd tot tijd overstelpt met mails. Iedereen vindt zijn of haar mail natuurlijk
belangrijk en wenst toch een vrij snel antwoord voor zijn of haar probleem of vraag. Indien een lesgever
dagelijks veel mails te verwerken krijgt, bestaat de kans dat hij/zij wel eens een mailtje uit het oog verliest
en de cursist in kwestie geen of een laattijdig antwoord krijgt.
Het is dan ook beter om je vraag gewoon te stellen via de chatfunctie van Microsoft Teams. Zo ziet de
leraar/lerares meteen in welke van zijn/haar klasgroepen een vraag gesteld wordt en door wie.
Hoe stel je een vraag die enkel door je leerkracht mag gezien worden?
•
•

Open Microsoft Teams.
Klik in de linkerbalk op Chat en vervolgens bovenaan op de knop Nieuwe chat.

•

Typ nu bovenaan de naam van je leerkracht en klik erop. In onderstaand voorbeeld kiezen we bv.
Stefanie Verkest.

•

Typ nu onderaan in het chatvak je berichtje en druk op Enter of klik op het pijltje om te verzenden.

15 | P a g i n a

Hoe stel je een vraag die door de volledige klasgroep mag gezien worden?
•
•
•
•
•
•

Open Teams.
Klik in de linkerbalk op Teams.
Dubbelklik op de tegel van je klas.
Klik aan de linkerkant op het kanaal Algemeen.
Klik nu bovenaan in het rechterdeelvenster op Posts.
Klik onderaan op Nieuw gesprek.

•

Er verschijnt nu opnieuw een vak waarin je een chatbericht, eventueel met bijlage, emoticon, …
kan plaatsen. Dit bericht kan nu door de volledige klasgroep gelezen en beantwoord worden.

7. EEN PROFIELFOTO KOPPELEN AAN MICROSOFT TEAMS

Het is steeds interessant wanneer je een gezicht kunt associëren met een naam, zeker wanneer je je
medecursisten nog niet zo goed kent.
Je profielfoto uploaden naar en koppelen met Teams doe je als volgt …
•
•
•

Open Teams.
Klik bovenaan rechts op het cirkeltje met je initialen.
Klik op de link Afbeelding wijzigen.
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•

Klik nu op Afbeelding uploaden.

•

Selecteer een passende profielfoto en klik op Opslaan.

8. HOE ZIET TEAMS ERUIT OP SMARTPHONE?

De werkwijze voor de diverse functies is identiek als op computer. Het grootste verschil is de werkbalk die
bij een smartphone onderaan staat en niet links. Voor het overige kun je de meest courante functies
allemaal via tablet of smartphone uitvoeren.
BELANGRIJK: GEBRUIK STEEDS WI-FI BIJ VIDEOGESPREKKEN MET TEAMS!!! Zo vermijd je
eventuele hoge kosten voor mobiel internet.
De functies die je als cursist het meest zult nodig hebben zijn:
•
•
•
•

Activiteit
Chat
Teams
Agenda

Wanneer je bv. op het icoon Teams klikt, staat er vóór de klascode van je groep een pijltje. Als je hierop
klikt, klapt de lijst met de kanalen open. Het belangrijkste kanaal hierin is Algemeen. Dit kanaal zit
standaard in elke klasgroep.
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