Hoe werkt Microsoft Teams?
Microsoft Teams is een gebruiksvriendelijk programma waarmee webinars kunnen
worden georganiseerd.
Benodigdheden zijn:
 Een goede internetverbinding
 Een laptop, smartphone of tablet
Let op, op je telefoon/tablet/ipad zal je de Teams-app moeten downloaden.
Alleen op de laptop kun je gebruik maken van internet zonder iets te installeren.
Algemene punten
 Tijdens een live-evenement zoals de webinar, komen de kijkers niet in beeld. Je
hebt dus geen camera en/of microfoon om te gebruiken en je kunt ook geen
handje opsteken.
 Vragen stellen via de chatfunctie is de enige manier om van je te laten horen.
Je moet je eigen voor en achternaam opgeven in de chatfunctie. Anders krijg je
het label “anoniem” en weten wij niet wie de vraag heeft gesteld.

Deelnemen aan Teams:



Optie 1: Via je telefoon of tablet (iPad)
Optie 2: Via een laptop/computer met speakers

Optie 1: Telefoon of Tablet (iPad)
Ga naar de Play store (Android) of de App store (Apple) en zoek naar Microsoft Teams.
De installatie wijst zichzelf.
Je zal moeten inloggen. Dit kan met elk emailadres.
Je wordt gevraagd of je een telefoonnummer wilt opgeven. Ter controle ontvang je een
sms op het nummer dat je opgeeft.
Ga nu op je telefoon naar de mail waarin wij de link voor de vergadering hebben gedeeld.
Als je nu op de link tikt, opent deze in de app.
Je zit nu dus automatisch in de webinar!

Optie 2: Via laptop
Stap 1. Ga naar
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
Stap 2. Klik op “Aanmelden” of “Registreren” als je nog nooit met Teams hebt gewerkt.

Stap 3. Voer een e-mailadres in.

Stap 4. Kies de onderste optie (rode pijl). “De web-app gebruiken”.

Stap 5.
Ga naar de mail met de uitnodiging van ons en klik op de link. Je komt nu automatisch in
de juiste vergadering terecht. Klik nu je op “Doorgaan in deze browser”

Stap 6. Je komt nu automatisch in de webinar.

Zo ziet het beeld bijvoorbeeld eruit op een smartphone. Rechts bovenin staat in
donkergrijs het icoontje voor de chatfunctie. Zie de rode pijl.

Je komt dan in het scherm terecht zoals hierboven staat afgebeeld. Typ je naam in het
daarvoor bestemd vak, graag voor én achternaam.
Daaronder kun je jouw vraag stellen.

