Handleiding Microsoft Teams
Dit is een handleiding voor Microsoft Teams op je iPad. Heb je geen iPad, maar bijv. een laptop (met macOS of Windows) of
tablet (met Android)? Klik dan hier voor de handleiding voor installatie van Microsoft Teams op andere apparaten.
We behandelen in de handleiding stap-voor-stap antwoord op de vijf belangrijkste vragen over Microsoft Teams:
Hoe installeer ik Microsoft Teams op mijn iPad?
Hoe moet ik mij aanmelden bij Microsoft Teams?
Ik heb een code ontvangen van mijn docent. Wat moet ik doen?
Wat moet ik doen om notificaties bij nieuwe berichten of activiteiten te ontvangen?
Hoe kan ik deelnemen aan een online (face-to-face) les van een docent?

Hoe installeer ik Microsoft Teams op mijn iPad?

Stap 1
Open de App Store op je iPad.

Stap 2
Zoek naar 'Microsoft Teams' of 'Teams'.

Stap 3
Klik op de app 'Microsoft Teams'.

Stap 4
Download de app 'Microsoft Teams'.

Hoe moet ik mij aanmelden bij Microsoft Teams?
Nadat je Microsoft Teams hebt geinstalleerd op je iPad, is het nodig om je aan te melden. Aanmelden gebeurt met je persoonlijke
Meander College-account, dat je nu ook al gebruikt voor bijvoorbeeld je e-mail en/of WiFi-toegang op school.

Stap 1
Open de app Microsoft Teams en klik op 'Aanmelden'.

Stap 2
Vul je e-mailadres van het Meander College (bijvoorbeeld
jdeboer1234@leerling.meandercollege.nl) in bij het veld
'Aanmeldingsadres' en klik op 'Aanmelden'. E-mailadres
vergeten? Kijk in de Magister-app bij 'Mijn gegevens'.

Stap 3
Vul je e-mailadres van het Meander College en het
wachtwoord in. Wachtwoord vergeten? Klik hier!

Stap 4
Klik op 'Sta toe' om automatisch notificaties te ontvangen
bij nieuwe gebeurtenissen.

Stap 5
Klik op 'OK' om de app toestemming te geven tot de
microfoon.

Stap 6
Klik op 'Volgende'.

Stap 7
Klik op 'Volgende'.

Stap 8
Klik op 'Begrepen'.

Ik heb een code ontvangen van mijn docent. Wat moet ik doen?
Wanneer een docent een Team heeft aangemaakt, heeft hij/zij twee keuzes: zelf alle leerlingen toevoegen of de leerlingen een code
toesturen, zodat zij zichzelf kunnen toevoegen. Als een docent je heeft toegevoegd, hoef je niets te doen. Heb je een code ontvangen?
Voeg dan jezelf toe met behulp van de onderstaande stappen.

Stap 1
Open de app Microsoft Teams en klik op 'Teams'.

Stap 2
Klik op het icoontje met de twee poppetjes en het plusje.

Stap 3
Selecteer de optie 'Met een code lid worden van een
team'.

Stap 4
Vul de code in die je hebt ontvangen (bijvoorbeeld:
a1bc2de) en klik op 'Deelnemen'.

Wat moet ik doen om notificaties bij nieuwe berichten of
activiteiten te ontvangen?
Het is handig om de notificaties van een Team een te zetten, zodat je op die manier nooit informatie of een online les mist. Je moet per
Team (voor elk vak, in elk kanaal) waar je lid van bent handmatig een notificatie aanzetten.

Stap 1
Open de app Microsoft Teams en klik op 'Teams'.

Stap 2
Klik (bij elk Team van alle vakken) op het kanaal 'Algemeen'
en/of een ander kanaal dat is aangemaakt.

Stap 3
Klik op de bel.

Stap 4
Kies voor de optie 'Alle nieuwe berichten in dit kanaal'.

Hoe kan ik deelnemen aan een online (face-to-face) les van een
docent?
Het is belangrijk dat alle deelnemers van een online les, behalve als zij iets willen zeggen of vragen, de microfoons uit laten staan. Heb je
een opmerking gemaakt of heb je een vraag gesteld? Zet dan je microfoon weer direct uit.

Stap 1
Open de app Microsoft Teams en klik op 'Teams'.

Stap 2
Klik op het kanaal van een Team waar de online les is.

Stap 3
Klik op de knop 'Deelnemen'.

Stap 4
De live verbinding zal tot stand worden gebracht. Je kunt
de video aanzetten, als je dat wilt. Laat je microfoon (tot
het moment dat je iets wilt zeggen of vragen) a.u.b. uit.

