
Teams . Voor ouders/leerlingen



Wat kun je met Teams doen? .

Met Microsoft Teams heb je een online klas, we noemen zo’n klas een 
team. In dit team kunnen leden met elkaar samenwerken. Dat kan met 
behulp van opdrachten, gesprekken, het delen van bestanden en 
(video)chatmogelijkheden. 

• Je hebt een mail ontvangen van de juf of meester waarin je bent 
uitgenodigd voor een online klas. Klik op de link en volg de stappen 
om naar het team te gaan. 

• Heb je een code ontvangen? Ga naar 
https://teams.microsoft.com/_#/discover, 
log in en voer de code in.

https://teams.microsoft.com/_


Hoe ziet Teams eruit? .



Wat kun je met Teams doen? .

Hier zie je alle activiteit binnen je teams. Een handige manier op te zien of er 
in je klas nog iets nieuws is gebeurd. 

Hier zie je alle chatgesprekken die je voert of hebt gevoerd en hier kun je 
nieuwe chats starten. Je kunt hier ook beeldbellen.

Hier zie je alle teams waar je lid van bent.

Hier zie je alle opdrachten die in alle teams voorkomen, huiswerk 
bijvoorbeeld. 

Hier zie je alle bestanden die in teams voorkomen. 



Wat kun je met Teams doen? .

Per team kun je meerdere kanalen hebben. Het 
kanaal Algemeen is standaard voor ieder team. 
Daarnaast kan de juf of meester extra kanalen
aanmaken voor projecten, thema’s of andere 
onderwerpen. 



Wat kun je met Teams doen? .

Ieder kanaal binnen een team bestaat uit een 
aantal tabbladen met verschillende functies. 
Gesprekken is de plek voor communicatie. 
Bestanden is de plek om de team-documenten op 
te slaan. Class notebook is een notitieblok voor 
het team. Opdrachten is de plek om opdrachten 
te maken. 

In dit tabblad gesprekken zie je een tijdlijn met 
berichten en gedeelde items binnen het team. 
Iedereen in het team kan reageren. 



Wat kun je met Teams doen? .

Met deze balk kun je een gesprek starten. Door in het bericht het @ 
teken te gebruiken, gevolgd door een naam, krijgt die persoon een 
speciale melding van het bericht. 

Door op de onderstaande icoontjes te klikken kun je de tekst opmaken, 
een bestand bijvoegen, een smiley, GIF of sticker toevoegen of een 
video/audio vergadering starten. 

Met het pijltje rechts verstuur je het bericht. 



Hoe communiceer je in het team? .

In het tabblad Gesprekken kun je communiceren met je teamleden. Je kunt 
berichten plaatsen waar iedereen op kan reageren. Je kunt één of meerdere 
leden in het team met een @ vermelden zodat deze personen een extra 
notificatie krijgen. 



Hoe deel je bestanden in het team? .

Bestanden die alleen voor het team 
relevant zijn, deel je via het tabblad 
bestanden. Met nieuw maak je een 
nieuw document of nieuwe map. 
Met uploaden kun je een bestand 
uploaden vanaf de computer. Word, 
Excel en PowerPointbestanden 
kunnen direct bewerkt worden in 
teams. 


