Werken met Microsoft Teams

Oktober 2020, Drunen

Beste ouders/verzorgers,

Op dit moment bevinden we ons in een onzekere situatie. We zien dat het aantal
coronabesmettingen weer toeneemt. Vorig schooljaar kwamen al onze leerlingen en leerkrachten
plotsklaps thuis te zitten en is er van de een op de andere dag thuisonderwijs gerealisseerd. Het was
even zoeken en afstemmen, maar we zijn ontzettend trots op de manier waarop onze leerlingen
hiermee zijn omgegaan. We weten niet wat de toekomst ons gaat brengen, maar om goed
voorbereid te zijn, willen we alvast goede maatregelen nemen om eventueel thuisonderwijs mogelijk
te maken.
Mocht er thuisonderwijs nodig zijn, dan gaan we schoolbreed werken met Microsoft Teams. Via dit
programma kunnen onze leerkrachten contact houden met leerlingen. Met Microsoft Teams kunnen
we onder andere videobellen, opdrachten klaarzetten, instructies en feedback geven, etc. Naast
Microsoft Teams zullen de leerlingen ook blijven werken met de eduactieve software zoals Snappet
en programma’s in Basispoort. Oudercontact blijft lopen via Social Schools.
Voor leerlingen van groep 1 tot en met groep 5 ontvangt u van de leerkracht van uw kind de
inloggegevens voor Mircosoft Teams. Leerlingen van groep 6 tot en met groep 8 zijn zelf in het bezit
van hun inloggegevens. Weet uw kind deze niet? Dan kunt u contact openemen met de leerkracht.
Let op: leerlingen uit groep 1 tot en met groep 5 kunnen pas thuis van de inloggegevens gebruik
maken na actie van de leerkracht. Dit zal pas gebeuren als de klas thuis komt te zitten. Wacht dus op
een seintje van de leerkracht voordat u met deze inloggegevens inlogt.

Er is op drie manieren in te loggen op Microsoft Teams.
Manier 1. Op deze manier loggen de leerlingen uit de bovenbouw op school in.
1. Ga naar https://mijn.rathoportaal.nl
2. Voer het mailadres in. Het mailadres wordt zo vormgegeven:
voornaam.achternaam@deduinsprong.nl of
voornaam.tussenvoegsel(s).achternaam@deduinsprong.nl
3. Voer het wachtwoord in.
4. Vervolgens verschijnen er allerlei tegels in het Rathoportaal. Onder de rode tegel
‘Groepsprogramma’s’ is de tegel met Teams te vinden. Naast Teams is hier ook alle andere
educatieve software te vinden.
5. Door op de tegel met Teams te klikken opent het programma vanzelf in een nieuw venster.
6. Nu kan er direct gebruik gemaakt worden van Teams.

Manier 2. Via de webiste.
1.
2.
3.
4.

Ga naar https://teams.microsoft.com/
Voer het mailadres in.
Voer het wachtwoord in.
Nu kan er direct gerbuik gemaakt worden van Teams.

Manier 3. Via de app.
Het werken via de app van Microsoft Teams is het meest eenvoudig. Voor mobile devices zoals
telefoons en tablets kan de de app geïnstalleerd worden vanuit de App Store of vanuit Google Play.
Voor de laptop kan de app gedownload worden via deze link: Mircosoft Teams desktop app
1.
2.
3.
4.
5.

Installeer de app op het device.
Open de app.
Voer het mailadres in.
Voer het wachtwoord in.
Nu kan er direct gerbuik gemaakt worden van Teams.

In dit filmpje wordt een duidelijke uitleg gegeven voor en door kinderen over Teams:
https://youtu.be/ZWXMNwn5pLc
Mocht u vragen hebben over het werken met Teams, dan kunt u deze richten aan de leerkracht van
uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,
Leerkrachten basisschool De Duinsprong.

