Teams – Online les krijgen via klassenteams (Thuis les krijgen)
Ga naar de volgende website: https://teams.microsoft.com/ of download de desktop app:
https://teams.microsoft.com/downloads of download de app uit de Appstores van Android of Apple
op je telefoon. Op een telefoon zal het er iets anders uitzien.
Voor het inloggen gebruik je je inloggegevens van het VeenLanden College
(leerlingnummer@leerlingen.hetvlc.nl).
Kies vervolgens het team waarin je wilt gaan werken. Soms log je automatisch in bij een bepaald
team. Klik dan eerst op teams (linkerkant blauw cirkel) om weer op de startpagina te komen.

Ga naar je klassenteam waar je nu les van krijgt
Klik op het kanaal. Je krijgt nu onderstaande scherm in beeld.

Klik op de paarse balk om deel te nemen aan online les / live vergadering.

Klik op Deelnemen.

Je kunt nu onderstaande melding krijgen. Je MOET hier op Toestaan klikken.

Bij het volgende scherm klik je de camera uit. Deze mag je tijdens de les pas aanzetten als de docent
dat vraagt.
Klik nu op deelnemen

Onderstaand scherm zie je als je in de les bent.

Uitleg knoppen.
1.
2.
3.
4.
5.

Tijd. Hoe lang is de les nu bezig
Video. Jouw eigen camera in en uitschakelen
Geluid. Jouw microfoon aan of uitzetten tijdens de les
Delen. Op aanvraag van de docent kun je hier je scherm delen
Chat. Hier kun je vragen stellen tijdens de les. Dit is zichtbaar aan de rechterkant van het
scherm.
6. Personen. Hier kun je zien wie er allemaal in de les aanwezig zijn.
7. Ophangen. Hier kun je, aan het eind van de les, je deelname sluiten.

Algemeen:
1. De contactmomenten zijn gelijk aan het lesrooster, zorg dat je op tijd online bent in het juiste
team.
2. Zorg dat je van te voren al je spullen hebt klaar liggen voor de les (boeken, schriften, etc.)
3. Maak en houd je aan de afspraken van de docent wat betreft: videobeeld, microfoon,
chatfunctie, etc.
4. Heb je problemen met de software of met de laptop die je via Rent Company hebt neem dan
contact op met ICT: servicedesk@cedergroep.nl

