AAN DE SLAG MET TEAMS
HOE INSTALLEER IK TEAMS?

Vanaf maandag 30 maart ga je werken met Teams. Met dit
programma krijg je online les van je vakdocent en kun je
rechtstreeks vragen stellen.
De planners en opdrachten staan nog steeds in Magister en
voor de leerlingen in klas 1 in Itslearning.
Op de volgende bladzijden kun je lezen hoe je Teams moet
installeren op je computer. Je kunt Teams ook installeren op je
telefoon.

Hoe installeer je Microsoft Teams
Is Teams al geïnstalleerd op jouw computer?
Je herkent Teams aan dit logo.
Zie je dit logo niet op je bureaublad staan? Klik dan op het Windows-vlaggetje
linksonder en typ ‘Teams’. Verschijnt Teams niet in de zoekresultaten? Installeer
Teams dan door onderstaande stappen te volgen.

Microsoft Teams installeren
Je kunt Teams op 3 manieren installeren:
1. Ga naar het ouder- en leerlingportaal van de Walewyc mavo.
https://sgdelangstraat.sharepoint.com/sites/portaalwalewycmavo
Vanaf vrijdag 28 maart staat hier een knop Teams. Klik hierop om het
programma te installeren.
2.

Je kunt ook gaan naar:
https://teams.microsoft.com/downloads
of scan de QR-code die hiernaast staat.

3. Klik op Teams downloaden
4. De download wordt gestart. Klik als het bestand gedownload is op

‘Uitvoeren’. Microsoft Teams wordt nu geïnstalleerd.
5. Zodra de installatie klaar is zal er een aanmeldscherm zichtbaar worden.

Log hier in met je school-emailadres (voornaamachternaam@osgdl.nl) en je
wachtwoord.
6. Vanaf vrijdag 27 maart gaan de docenten jou activeren in hun vak. Als dat

gebeurd is zie je alle teams die voor jou beschikbaar zijn. Een team is een
vak waar je met jouw klasgenoten in zit.

Is dit niet het geval? Neem dan contact op met ICT. Hoe?
Op het ouder- en leerlingenportaal staat een knop ICT hulp op afstand.
7. Je zit nu in Teams. Veel plezier met je online les! In het document Hoe werk
ik met TEAMS wordt uitgelegd hoe je een les kunt volgen.
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Microsoft Teams online
Microsoft Teams is ook online beschikbaar. We raden je echter aan om de desktop
versie te gebruiken (zie instructies op de vorige bladzijde), omdat deze over het
algemeen net iets sneller is. Mocht het niet mogelijk zijn de desktop versie te
installeren, dan kun je ook de online versie gebruiken.
1. Open je school-email (Outlook) of Sharepoint.
2. Klik linksboven op de 9 puntjes.
3. Klik op ‘Teams’.

Microsoft Teams op je telefoon installeren
Je kunt Teams ook op je telefoon installeren. Volg daarvoor de stappen hieronder.
▪
▪
▪
▪

Ga naar de juiste Store
Zoek Microsoft Teams
Installeer en open
Inloggen zoals hierboven beschreven

Je kunt ook de QR-code hiernaast scannen.
Je telefoon geeft dan vanzelf aan in welke store je
de app kunt downloaden.

2

