SNT gebruikt Teams om online les te geven.

1. Teams installeren op de smartphone
Dit moet je maar 1 keer doen.
Android:


Ga naar de Play Store en klik op het symbool:

iPhone:


Ga naar de App Store en klik op het symbool:



Typ Teams in de zoekbalk in:



Je ziet Microsoft Teams.



Klik op Installeren. Dit duurt een tijdje. Doe niets!



Je ziet dit:




Klik op Openen.
Je ziet dit:



Typ je SNT-emailadres.

Neem je inschrijvingsfiche van SNT. Kijk naar het voorbeeld.
In het kader bovenaan staat Office 365 met gebruikersnaam en
wachtwoord. Dat heb je nodig.
Heb je de fiche niet meer?
Vraag je gebruikersnaam en je wachtwoord aan je leerkracht.
Gebruikersnaam: SNT_ _ _ _ _ @sntcursist.be
Wachtwoord: Snt! _ _ _ _ _ _ _ _



Klik op Aanmelden.



Je ziet dit:





Typ je SNT-wachtwoord.
Klik op Aanmelden.
De Teams-app is nu geïnstalleerd, je kan op je smartphone
beginnen te werken met Teams.

2. Teams installeren op de computer
Dit moet je maar 1 keer doen.
1. Neem je inschrijvingsfiche van SNT. Kijk naar het voorbeeld.
In het kader bovenaan staat Office 365 met gebruikersnaam en
wachtwoord. Dat heb je nodig.
Heb je de fiche niet meer?
Vraag je gebruikersnaam en je wachtwoord aan je leerkracht.
Gebruikersnaam: SNT_ _ _ _ _ @sntcursist.be
Wachtwoord: Snt! _ _ _ _ _ _ _ _

2. Ga naar internet: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, …

3. Ga naar www.google.be en typ: download MS Teams
4. Je ziet dit:

5. Klik op de titel:

6. Je ziet dit:

7. Klik op Downloaden voor desktop.
8. Je ziet dit:

9. Klik op: Download Teams
Wacht een beetje.

10. Je ziet dit:

11. Klik links beneden op
Wacht een beetje.
12. Je ziet dit:

13. Dan zie je dit:

14. Klik op Doorgaan
15. Je ziet dit:

16. Typ je e-mailadres van SNT.
(het staat op je inschrijvingsfiche of vraag het aan je leerkracht)
17. Je ziet dit:

18. Typ het wachtwoord van SNT.
Het staat op je inschrijvingsfiche of vraag het aan je leerkracht.
19. Klik op Aanmelden.
Teams staat nu op je computer.

Teams-les starten
OPTIE 1:



Neem jouw computer/ipad/smartphone om …. uur.
Klik op



Klik op Agenda/Kalender



Klik op Deelnemen bij de juiste dag/uur

WERKT HET NIET? OPTIE 2:


Neem jouw computer/iPad/smartphone om …..... uur



Open de e-mail van jouw leerkracht in jouw privé e-mail inbox



Klik op de link

In de Teams-les
Je bent nu in de Teams-les. Je ziet jezelf, de leerkracht en de andere
cursisten.

Boven de foto’s zie je dit:

De camera en de micro zijn aan. De camera moet altijd
aan! Alle mensen zien jou en horen jou.

De camera en de micro zijn uit. De mensen zien jou niet en
horen jou niet.

Klik op de camera voor aan/uit. Klik op de micro voor aan/uit.

Dit is de chat. Klik om te chatten.
Je ziet dit rechts beneden:

Typ en klik op de pijl.

De les is gedaan. Klik op de rode knop:

