
Teams 
 

 

Microsoft Teams is een applicatie waarmee je kunt videobellen, chatten en samenwerken met 

docenten en leerlingen.  

 

 

Inhoud 

 

1. Teams instellen als bladwijzer 

2. Contact opnemen met een docent of leerling 

3. Teams app op je telefoon 

 

 

1 Teams instellen als bladwijzer 

 

1. Open je browser (Google Chrome).  

2. Ga naar teams.microsoft.com. 
  

3. Log in met je leerlingnummer en wachtwoord. 

4. Klik op het sterretje rechtsboven. 
 

5. Noem de bladwijzer Teams. 

 

6. Klik op Klaar. 

7. Je ziet nu  bovenin je browser staan.  

Voortaan kun je op deze knop klikken om bij Teams te komen. 

 

Zie je de knop niet? Dan moet je de bladwijzerbalk even tevoorschijn toveren. Gebruik daarvoor deze 

sneltoets: Ctrl + Shift + B (duw deze toetsen tegelijk in). 

 

 

  



2 Contact opnemen met een docent of leerling 

 

Je kunt in Teams chatten en (video)bellen met klasgenoten en docenten. Handig als je een keer iets 

wilt vragen of bespreken! 

 

1. Open je browser (Google Chrome).  

2. Klik op de Teams bladwijzer bovenin de balk* en log in.  

3. Tik bovenin de zoekbalk de naam van de docent of leerling. 
 

4. Klik op de naam die verschijnt. 
 

5. Je kunt nu chatten en/of (video)bellen met de docent of leerling.   

 

* Zie je de bladwijzer niet? Dan moet je de bladwijzerbalk even tevoorschijn toveren. Gebruik daarvoor 

deze sneltoets: Ctrl + Shift + B (duw deze toetsen tegelijk in). 

 

 

3 Teams app op je telefoon 

 

Bij voorkeur gebruik je altijd Teams in de browser (Google Chrome). Mocht dat een keer niet werken, 

dan kun je nog met de mobiele app aan de slag. 

 

 

1. Open de App Store of Play Store op je telefoon. 
 

2. Zoek naar de Microsoft Teams app. 
 

3. Installeer de app. 

4. Open de app. 

5. Aanmelden met je schoolmailadres en schoolwachtwoord (geen nieuwe account maken). 

6. Je kunt nu de app gebruiken. 

 

 


