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Voorwoord
Met teams kun je op afstand met je laptop/computer, telefoon en tablet communiceren met
collega’s en leerlingen. In deze handleiding staat beschreven hoe je de Teams app installeert op je
computer.

Installatie Teams (Windows)
1) Open internet
2) Ga naar de website teams.microsoft.com/downloads (of klik op de link)
3) Klik op paarse knop Teams downloaden
4) Het volgende kan gebeuren (dit is afhankelijk van de browser):
a. Je download begint automatisch, je zie linksonder of deze klaar is.
b. Je krijgt de vraag ‘Wat wilt u doen met …’. Klik dan op Uitvoeren en ga naar stap 6.
c. Je krijgt de vraag waar je het bestand wilt opslaan. Kies een locatie en sla het bestand
op. Ga naar de locatie waar je het bestand hebt opgeslagen.
5) Voer het gedownloade bestand uit.
6) Na enkele minuten is het programma geïnstalleerd. Het inlogscherm zal dan worden getoond.

Installatie Teams (Apple PC/MacBook)
1) Open internet
2) Ga naar de website teams.microsoft.com/downloads (of klik op de link).
3) Klik op paarse knop Teams downloaden.
4) Kies Sta toe.
5) Open de Downloads folder.
6) Voer het gedownloade bestand uit Teams_osx.pkg uit.
7) De installatie wizard voor Teams wordt getoond.
8) Klik op Ga door.
9) Selecteer ‘Installeer voor alle gebruikers van deze computer’ en klik op Ga door.
10) Klik op Installeer.
11) Het systeem inlogscherm verschijnt. Voer je wachtwoord van je apparaat account in
12) Klik op Installeer.
13) Klik op Sluit als de installatie voltooid is. Bij het volgende scherm, klik op Naar prullenmand
14) Je vindt Teams terug onder Launchpad.

Inloggen op Teams
15) Open teams.
16) Log in met je gebruikersnaam gevolgd door @voboscholen.nl en wachtwoord van school.
Bijvoorbeeld (jan.vandijk@voboscholen.nl)
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