Inloggen op Teams vanuit huis
•

Microsoft Teams werkt het beste in de Chrome- of nieuwste Edge browser.

•

LET OP!!!
Om problemen te voorkomen met een bestaande teamsomgeving (bijvoorbeeld van werk
ouders of broer/zus), kunt u het beste in een incognitovenster werken.
o

Klik op de 3 puntjes rechtsboven in uw browser

o

Kies in Chrome voor: Nieuw incognitovenster

o

Kies in Edge voor: Nieuw InPrivate venster

•

Surf naar www.moo.nl en klik op inloggen.

•

Voor hulp bij inloggen: zie document Thuis inloggen op MOO

Teams gebruiken
•

Na het inloggen in MOO ziet u de tegel Teams op het
bureaublad.
o

Is dit niet het geval, kijk dan bij ‘Programma’s’.

•

Hierna opent Teams zich in een nieuw tabblad.

•

U kunt kiezen tussen de Windows-app downloaden of de
web-app gebruiken.

•

o

Voor een oudergesprek is de web-app meestal voldoende.

o

De Teams desktop-app is gratis en heeft meer functionaliteit.

Hierna bent u automatisch in de juiste Teams omgeving gekomen. De naam van de groep
bestaat uit de Brin-code van de school en de groep van uw kind. (Bijv. 13AL-3b).

•

In de agenda (in de menubalk links van het scherm) zijn geplande gesprekken zichtbaar.

Problemen met openen van de webapp van Teams?
Het is mogelijk dat de site cookies weigert in de InPrivate of incognito browser. Hierdoor kan de
webapp van TEAMS niet worden geopend.
Daarvoor moet je het volgende doen:
Ga naar:
•

instellingen van je browser

•

privacy en beveiliging

•

cookies en andere sitegegevens -> alle cookies toestaan
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Hoe doe ik dit?
Via de drie puntjes kom je bij de instellingen
van de browser.

-> privacy en beveiliging
-> cookies en andere sitegegevens
-> alle cookies toestaan

Algemene tips en richtlijnen m.b.t. leskrijgen in Teams
•

•

•

•

•

Iedereen zit op tijd klaar voor de videoles, net als in het echt. Controleer voor aanvang of de camera,
microfoon en luidspreker het goed doen. Het handigst is om een koptelefoon met microfoon te
gebruiken, dan is er zo weinig mogelijk afleidend geluid.
De beelden en geluiden in Teams worden uitgezonden en kunnen worden gehoord door andere
leerlingen in de klas. Zorg ervoor dat andere huisgenoten of bezoekers weten dat een videoles wordt
gevolgd en dat alles wordt uitgezonden.
Richt de camera op een neutrale achtergrond, blur (vervaag) de achtergrond of kies een plaatje in
Teams. Op die manier is je thuissituatie niet zichtbaar. Dit is zowel voor leerlingen als leerkrachten
belangrijk.
De Teams-omgeving en de link naar de les is vertrouwelijk. Anderen dan de medewerkers of
leerlingen kunnen de les niet bijwonen. Het is goed om dit met elkaar te bespreken. Mocht je het
vermoeden hebben dat er toch iemand anders toegang heeft, meld dit bij je leerkracht en ICT. De
leraar houdt sowieso in de gaten wie er inlogt en de les bijwoont.
De lessen mogen niet zomaar worden opgenomen. Screenshots of foto’s maken is ook niet
toegestaan. Wanneer toch opnames worden gemaakt van de les, dan vertellen we dat vooraf aan de
leerlingen. We vragen dan de camera uit te zetten, zodat leerlingen niet zichtbaar in beeld zijn.

Leerlingen die vanuit huis onderwijs krijgen
•
•
•
•

•

Aan je ouders vragen we om te checken of de software op laptops en computers thuis is bijgewerkt
en om gebruik te maken van antivirusprogramma’s.
De digitale videoles is gewoon lestijd. Zorg ervoor dat je tijdens de les zo weinig mogelijk afleiding
krijgt. Zorg voor een rustig plekje in huis met een goede internetverbinding.
Het volgen van de videoles is alleen voor jou en je klasgenoten. Tijdens de gewone lessen zitten
ouders, broertjes en zusjes toch ook niet achter in het leslokaal?
Om tijdens de les te voorkomen dat iedereen door elkaar praat, zet je standaard de microfoon uit (er
staat een kruisje of streepje door het tekentje van de microfoon). De leraar kan op afstand de
microfoon aan- of uitzetten en bepaalt dus wie het woord krijgt.
Je kan je hand digitaal opsteken als je iets wilt zeggen.
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