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Lessen volgen op afstand 
Hieronder volgt informatie voor ouders, zodat zij weten hoe hun kind thuis aan de slag kan gaan met 

Microsoft Teams.  

 

De volgende tekst is bedoeld voor ouders: 

 

1. Je hebt thuis een pc (of tablet) met internetverbinding nodig. 

 

2. De lessen gaan via Microsoft Teams. Wil je weten wat dat is, kijk dan hier. 
 
Teams is een dienst van Microsoft en deze is te benaderen via een browser 
(https://teams.microsoft.com/) of je kunt ervoor kiezen de app te downloaden.  

 

De school zal je vervolgens eerst toe moeten voegen aan het juiste team (de klas). Zodra dit 

gedaan is ontvang je deze mail in de inbox van de account waar je mee moet inloggen: 

 
3. Gebruik de link die is verstuurd uit de e-mail die je hebt ontvangen of open direct de app/ het 

programma. Laat je zoon of dochter vervolgens inloggen met zijn of haar (school)account.  
Dit kan een leerlingaccount zijn van school, maar kan ook via een gast-uitnodiging op je eigen e-
mailadres. 

 

4. Eenmaal ingelogd: open het juiste Team via de knop Teams om aan de slag te gaan: 
 

 

 

Tip: lees deze handige snelstart gids zodat je snel aan de slag kunt met Teams. 

 

Ook handig om te vermelden is dat het zelfs mogelijk is Teams in een andere taal te gebruiken.  

Zo worden oa Pools, Turks, Spaans, Arabisch en Engels ondersteund. 

 

   

 Tip 

Speciaal voor leerlingen is een korte video gemaakt waarin door kinderen Microsoft Teams heel 

helder wordt uitgelegd. Deel deze gerust onder de leerkrachten en ouders. 

 

   

https://support.office.com/nl-nl/article/video-wat-is-microsoft-teams-422bf3aa-9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d
https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/downloads#allDevicesSection
https://apsit.sharepoint.com/:b:/s/externen/ET4yrqTR87VKokqkZ1kKZ0YBwMChVeDHpZHaX5rtxVvxFQ
https://support.office.com/nl-nl/article/de-weergavetaal-in-microsoft-teams-wijzigen-293792c3-352e-4b24-9fc2-4c28b5de2db8
https://youtu.be/ZWXMNwn5pLc
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Vragen? 
We hopen dat deze handleiding u geholpen heeft en dat u het product of de dienst kunt 

gebruiken. 

 

Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van het product, neem dan contact op met 

onze klantenservice. 

 

 

  

Contact 

APS IT-diensten 

Zwarte Woud 2 

3524 SJ  Utrecht 

 

T 030 28 56 870 

E info@apsitdiensten.nl 

W www.apsitdiensten.nl 


