
 

 
 
 
 
 
 

Handleiding installeren Microsoft Office TEAMS 
 
 
 
Stap 1: Microsoft office installeren 
Het Microsoft Office programma Teams moet op de PC/laptop zijn geïnstalleerd. Als dit al op de 
computer staat dan kunt u stap 1 overslaan. 
Het programma Teams is een onderdeel van het office pakket. Als u niet over een office-pakket 
beschikt dan kunt u dit kosteloos op maximaal 5 computers installeren. Dit doet u door de volgende 
stappen te doorlopen: 

- Ga naar office.com (de toevoeging https://www. is niet nodig). 
- Klik op aanmelden 
- Log in met achternaam + leerling nummer @annamaria.nl. 

Het tussenvoegsel wordt hierbij weggelaten. Anne de Vries wordt dan 
vries1234@annamaria.nl 

- Druk op enter    
- In het  nu volgende scherm klik je rechtsboven op je eigen naam 
- Kies in dit menu voor “mijn account” 
- Kies in het volgende scherm in het menu voor office installeren. 

U heeft nu toegang tot programma’s als Word, Excel en ook Teams 
 
Als bovenstaande manier niet lukt dan is ook het volgende mogelijk: 

- Ga naar office.com (de toevoeging https://www. is niet nodig). 
- Klik op aanmelden 
- Log in met achternaam + leerling nummer @annamaria.nl. 

Het tussenvoegsel wordt hierbij weggelaten. Anne de Vries wordt dan 
vries1234@annamaria.nl 

- Druk op enter    
- Klik op de tegel van Teams 
- Klik nu rechts onderin (icoon met rechthoek en een pijltje) – de tekst bureaublad apps 

downloaden verschijnt. Klik op openen. Het programma Teams wordt geïnstalleerd. 
 
Stap 2: Werken in Teams: 
-Ga naar Magister.  
-Open de huidige les  die in je magisteragenda staat. Bij het  huiswerk staat een een (hyper)link naar de     
online-les.  
-Als je op deze link klikt, kom je in het programma Teams.   
-Klik op deelnemen 
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De docent is op het moment van het rooster ook in Teams aanwezig.  
In dit programma Teams is er direct contact (geluid en soms beeld) met de docent.  
De docent heeft de mogelijkheid om extra uitleg te geven via PowerPoint of whiteboard.  
Leerlingen kunnen vragen stellen over de leerstof in de chat. 
 
Aandachtspunten: 
Om de online lessen goed te laten verlopen hebben we de onderstaande spelregels: 

- Zet je eigen camera uit. Als 30 leerlingen een camera aan hebben wordt de verbinding trager. 
- Zet je microfoon uit als je geen vragen hebt. 
- Mocht het deelnemen aan de les niet lukken, stuur je docent dan een bericht via teams tijdens 

de les 
 
 
Als het installeren van Teams niet wil lukken, vraag dan zo mogelijk klasgenoten om hulp. 
Mocht het onverhoopt niet lukken, stuur dan een mail naar je mentor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 


