Handleiding Microsoft Teams voor leerlingen
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je in Teams komt en wat de belangrijkste functionaliteiten
zijn die je daar kan gebruiken.
1. Je kan kiezen of je de Teams app gebruikt op je laptop/computer, de Teams app op je
telefoon/tablet of Teams op de website. In deze handleiding ga ik uit van Teams op de
website. Ga naar https://teams.microsoft.com en meld aan met je Bona-mailadres.

2. Klik in het menu links op “Teams” en daarna rechtsboven op de knop “Lid worden of
team maken”

3. Je komt nu in het volgende scherm:

4. Via de mail krijg je vandaag een bericht met een code voor het Team voor jouw klas.
5. Vul de code in en klik op “Lid worden van team”.

6. Je zit nu in het team van je klas. Wij doen ons best om jullie zo snel mogelijk te helpen, maar
voor veel docenten is Teams ook nieuw en ze zijn daarnaast ook druk met lesmateriaal
maken en hebben ze ook nog andere klassen. We helpen je zo snel mogelijk! Lukt het niet:
neem contact op met mr. Van Bostelen (h.vanbostelen@bonaventuracollege.nl) of mr. Van

Wermeskerken (g.vanwermeskerken@bonaventuracollege.nl). Als je toegang hebt, zie je
links de vakken.
Je kunt de vakken die je niet hebt, verbergen door er rechts op te klikken en te kiezen voor
‘Verbergen’. Verborgen kanalen kun je zichtbaar maken door voor ‘Weergeven’ te kiezen. Dit
verschijnt zodra je klikt op ‘xx verborgen kanalen’ en over het vak beweegt.

Gesprekken met de klas en de docent (zonder beeld en/of geluid).
Hieronder zie je een voorbeeld van een klassengesprek zonder beeld. Je kunt hier reageren op een
onderwerp waarover gepraat wordt, of een nieuw onderwerp beginnen. Doe je best om deze
pagina overzichtelijk te houden. Heb je een vraag over een onderwerp waar al over gepraat wordt,
kies dan voor ‘Beantwoorden’. Heb je een nieuw onderwerp, open dan een nieuw gesprek.

Gesprekken met de klas en de docent (met beeld en/of geluid)
Hieronder zie je een voorbeeld van een docent die een les met beeld en/of geluid heeft gepland. Je
kunt op deze les klikken om deel te nemen.

Mogelijk krijg je deze pop-up als je deel probeert te nemen aan een les. Klik dan op “Toestaan”. Let
goed op de instructie die je docent jou geeft. Mag je je camera aanzetten? Of je microfoon? Of
moet je die uit laten, zodat jullie alleen de docent kunnen horen en zien, en niet elkaar.

