Deelnemen aan Teams lessen
Zoals aangekondigd zullen vanaf 10-01-2022 alle lessen via Teams gegeven gaan worden. Het
deelnemen aan een les via Teams gaat net iets anders dan deelnemen aan een les via Google
Classroom. Het deelnemen aan een Teams gaat als volgt:
De makkelijkste manier is om op de link te klikken die in het online rooster staat, hierdoor wordt
het volgende scherm in Teams geopend:

Figuur 1: Deelname scherm voor Teams vergadering

In dit scherm zijn de instellingen voor de camera en microfoon aan te passen voordat je de Teams
les echt ingaat.
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De camera instellingen zijn aan te passen met de knoppen in de rode rechthoek. De meest
linker knop binnen het rode vlak is om de camera aan of uit te zetten. Als de camera
aanstaat kun je er nog voor kiezen om een achtergrondfilter in te stellen door te klikken op
‘achtergrondfilters’. Hierdoor kan niet iedereen ook gelijk meekijken waar je zit en wat er in
je omgeving gebeurt.
Het geluid instellen kan via de knoppen in de gele rechthoek. Met de linker schuifknop in
het gele vlak kan de microfoon aan- of uitgezet worden. Met de schuifbalk aan de
rechterkant in dit vlak kan het volume van het geluid aangepast worden.
Door op het tandwiel te klikken wat groen omlijnd is kunnen meer geavanceerde
instellingen aangepast worden, zoals het instellen van een andere camera of microfoon.
Dit is niet nodig zolang je geen gebruik maakt van een webcam of headset die niet is
ingesteld op de computer.

Als deze instellingen goed zijn gezet dan kun je deelnemen aan de les door te klikken ‘Nu
deelnemen’. Hierdoor ga je naar de les en kun je deze volgen.
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Apple apparaat instellen
Het instellen van een Apple apparaat, zoals een MacBook, gaat iets lastiger omdat er hierbij extra
toestemming gegeven moet worden om de camera en de microfoon te gebruiken. Om dit goed in
te stellen klik je op deze link en volg je de stappen die op de website aangegeven staan. Deze
pagina is in het Engels maar er staan wel duidelijke plaatjes bij waar de stappen op staan. Klik
voor een Nederlandse uitleg van Microsoft zelf op deze link en scroll dan door naar het kopje
‘Probleemoplossing voor Mac OS’.
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