
RML  DIGITAAL
"HOW TO TEAMS" VOOR LEERLINGEN



VOORWOORD
VOORWOORD
Door het coronavirus kunnen we helaas niet op school 
les geven. Maar afwezigheid betekent niet automatisch 
dat je niet in staat bent om je in te zetten voor jouw 
schoolwerk. Wat zijn de opties in dit geval? Blijft dit 
beperkt tot het lezen van een boek of het maken van 
huiswerkopgaven?
In het moderne digitale tijdperk waarin wij leven zijn 
hier echter ook andere mooie oplossingen voor. 
Middelen die het voor een kind mogelijk maken om 
vanuit thuis de les te kunnen volgen, vragen te kunnen 
stellen en in contact te blijven met zijn of haar 
docenten.
In deze kleine handleiding proberen we je wegwijs te 
maken.

SUCCES!



Begin van de les
Stap 3 
Kies je vak.

STAP 4
Je zit nu in het team, wacht even tot de les begint.

STAP 5

Zodra de docent de les begint, verschijnt er rechtsboven in je 
scherm een bericht met ‘Deelnemen’. Druk op die knop.

Stap 6

Zet je webcam en microfoon uit. En druk op nu deelnemen.

Stap 7
Open je chatvenster, dat venster gebruik je om vragen te stellen 
over de les.

Voordat je de les kunt beginnen, is het belangrijk dat je een 
aantal voorbereidingen treft. Hieronder het stappenplan:

Stap 1
Pak de spullen die je voor het vak nodig hebt:

- laptop
- oortjes voor in je laptop
- boeken
- schrift
- etui
- etc.
- Open teams op je computer (via webmail.rml.nl, de vierkant

puntjes, teams) of op je mobiel via de al geïnstalleerde teams app.

Stap 2
Ga naar de app van Teams. 

Opmerking:
Als je nog geen Teams op je computer/laptop/mobiel/tablet hebt 
staan, download hem dan en log in met je schoolgegevens. Gebruik 
níet de online versie.



TIJDENS de les
Wanneer de les bezig is, zijn er wat regels en afspraken waaraan ieder-
een zich zal moeten houden om de les prettig te laten verlopen. Want 
net zoals er in een gewoon klaslokaal regels en afspraken gelden, zijn 
die er ook in het digitale klaslokaal. De belangrijkste vijf zijn:

Webcam aan
Zet je eigen webcam aan. De docent wil kunnen zien dat je aanwezig 
bent en meedoet

Microfoon uit
Zet je eigen microfoon op ‘mute’ totdat de docent het anders 
aangeeft. Steek je virtuele hand op als je een vraag hebt.

Chatvenster
Gebruik het chatvenster aan de zijkant van je scherm alleen om 
vragen aan je docent te stellen.

Opnames
Er worden geen opnames gemaakt van de les. Alleen de docent is 
bevoegd de les op te nemen en in Teams te plaatsen. Deze kun jij dan 
terugvinden bij ‘Posts‘.

Ophangen
Als de les klaar is, hang je op.




