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Wat is Teams? 
Microsoft Teams is een app (programma) waarmee je een online plek met je klas of een 

andere groep krijgt. We noemen zo’n groep een team. In een team kunnen leerlingen en 

docenten met elkaar samen werken.   

Op het Visser ’t Hooft gebruiken we het voornamelijk voor het online lesgeven. Als je zelf 

dus afwezig bent, of de docent is afwezig, maar wel in staat om een les te volgen of te 

geven, kun je deze les volgen via Microsoft Teams. 

Hoe kom ik op Teams? 
 

Elke leerling van het Visser heeft automatisch toegang tot Microsoft Teams met het 

school account. Als je probeert in te loggen, zorg dus altijd dat je je schoolaccount 

gebruikt:  nummer@leerling.vhl.nl.   

Microsoft Teams kun je gebruiken via je browser als je surft naar 

http://teams.microsoft.com op je laptop of telefoon. Vaak werkt de app wel een stuk 

beter, je kunt deze gratis app downloaden voor Windows, Mac, iOS en Android. Als 

een van de bovenstaande opties niet werkt, probeer altijd dan de andere manier, dus 

zowel via de browser als via de app op je telefoon of computer. 

Wanneer een docent afwezig is, zal de docent via Magister een ‘les’ aanmaken waar je 

op kunt klikken. Daar ga je heen door naar Magister te gaan en te kijken bij het 

huiswerk voor die les, dat ziet er zo uit: 

 

Wanneer je klikt op de link ‘online les in Microsoft Teams’, zul je terechtkomen in een 

chat met de docent en je klasgenoten. In deze chat zal de docent les kunnen geven 

aan je klas. 

 

Optie 2: Het kán zijn dat docent binnen het klassenteam (als je daar aan bent 

toegevoegd of zelf bent bijgekomen via een teamcode) een vergadering start. Als de 

docent dit heeft aangegeven op Magister, open je Microsoft Teams en ga je links naar 

‘Teams’.  Hier klik je op het juiste team en join je de vergadering die gestart is door de 

docent. 
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Het menu 
 

Bij activiteit krijg je meldingen als je genoemd bent in een kanaal of ergens op je berichten 

is gereageerd. 

Bij chat kun je met leerlingen én docenten chatten of bellen. Om een nieuwe chat te 

starten met iemand klik je op ‘chats’ en ga je naar 

rechtsboven op dit icoontje en typ je de naam in.  

Hier vindt je ook de chats terug als je een les hebt gehad die via Magister zijn gestart. 

Bij teams  vindt je alle teams waar je lid van bent. Hier kun je klassen/groepen vinden 

wanneer je mentor/docenten die aangemaakt hebben. 

Opdrachten gebruiken wij (officieel) op Visser niet, dit kun je negeren 

 

Agenda alle afspraken die in je outlook agenda staan, voor de meeste leerlingen niet 

relevant. 

Oproepen  kun je alle oproepen zien die je de afgelopen tijd hebt gehad. 

 

Bij bestanden kun je alle bestanden terug vinden die gedeeld zijn via Microsoft Teams in 

de chats en teams. 

 

 
 

Teamcode (optioneel) 
Let op: niet elke docent gebruikt een eigen team voor de klassen of clustergroepen, 

als de docent je geen code heeft gestuurd kun je dit stuk overslaan 

De meeste klassen en (bovenbouw)clusters hebben een eigen team. Om lid te worden 

via een Team via een teamcode (als deze is verstuurd) doe je naar ‘Teams’ te gaan en 

dan de knop rechtsboven gebruiken: 

 

 

Vervolgens kun je de teamcode invoeren en lid worden van het juiste team. In dit 

team kan de docent ook de vergadering plannen/starten met de klas.  

 

 



Dingen om op te letten tijdens een les 
Tijden een les ben je met veel anderen in één gesprek. Om dit goed te laten verlopen is er een 

‘gedragscode’ opgesteld die naar jullie is verstuurd. Het belangrijkste is dat je je microfoon op mute 

zet en je webcam aan zet. Zo kan de docent je zien maar zal al het geluid niet door elkaar heen gaan. 

Zo kan een les ordelijk verlopen.  

Als je in een les zit heb je verschillende opties op je scherm. Het ziet er als volgt uit: 

 

 

 

De verschillende icoontjes spreken in principe voor zich: met de camera zet je je camera aan of uit, 

hetzelfde geldt voor de microfoon.  Het handje is als je iets wilt zeggen, zo kan de docent jou de 

beurt geven zonder dat iedereen door elkaar gaat praten. 

 

Help, er werkt iets niet 
Als je tegen problemen aanloopt, probeer eerst alle opties die hieronder staan: 

• Let op dat je ingelogd bent met je schoolaccount en niet per ongelijk met je 

persoonlijke (Microsoft)account 

• Probeer zowel teams.microsoft.com te gebruiken (en dan uiteindelijk de optie te 

klikken ‘blijf in de browser’) als de app/programma te downloaden 

• In uitzonderlijke gevallen kan je anti-virus het programma tegenhouden, werk dan 

via je browser 

• Sommige oudere telefoons of langzame telefoons kunnen de app niet goed draaien, 

gebruik dan een laptop waar kan 

 

Lukt het écht niet en kom je er zelf of met behulp van Google niet uit? Stuur mevrouw Groenewoud 

een mailtje via GRG@Vhl.nl voor ondersteuning. 
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