
Inloggen Office365 en het gebruik maken van Outlook en 
Teams (en vele andere apps) 

 

 
Alle leerlingen hebben een Office365 account. In deze instructie lees je 
hoe je kunt inloggen en hoe je kan deelnemen aan een online les. 

Dit zijn maar twee toepassingen, het hele officepakket is te gebruiken, 
PowerPoint, Excel, Word, noem maar op. Kijk maar eens rond als je 
eenmaal ingelogd bent. 

Leuk weetje: alle Officeapplicaties kan je ook op je telefoon zetten. Je 
kunt ze vinden in de appstores die je normaal ook gebruikt. 

Inloggegevens zijn: 

Gebruikersnaam: ab12345@psg.nl Wachtwoord: je 

wachtwoord wat je ook op magister gebruikt.  



Inloggen Office365 

Via je webbrowser kan je inloggen in Office365. Open Chrome, Mozilla 
of Firefox. Geef de volgende zoekopdracht: outlook office 365 login. 
De volgende resultaten komen op je scherm: 

 
Ga naar de site van www.office.com, je kunt je daar aanmelden door op 
de rode button ‘aanmelden’ te klikken: 

 

Als je op aanmelden klikt kom je meteen in het venster waar je je 
gebruikersnaam en wachtwoord kunt invullen: 

Gebruikersnaam: ab12345@psg.nl 



Het volgende scherm verschijnt: 
 

 
 
Hier zie je alle apps die je online kunt gebruiken. Het hele officepakket 
en heel veel andere apps. Als je word of excel op je eigen pc of laptop 
wilt installeren dan kan dat ook. Klik op de button ‘Office installeren’ en 
het hele pakket komt op je pc. Je kan vanaf nu overal en op iedere pc via 
de webbrowser inloggen op je office-account en werken met de 
pakketten. 

Om je ouders gerust te stellen 
 
 
Werken met Teams 

Vanaf nu kunnen jullie werken met teams. Ieder vak heeft een eigen 
team, iedere klas ook. Je zit automatisch in die teams. De docenten die 
online lessen gaan geven via teams zullen dit met jullie communiceren 
via Magister en zullen ook daar via het huiswerk of via een mail de online 
les aankondigen. De lessen zullen altijd gegeven worden op het moment 
dat je ook les had volgens het rooster. In het volgende stuk kan je lezen 
hoe een online les werkt via Teams. Daarnaast volgen nog een paar 
afspraken over hoe je in een online-klas actief deelneemt. 

 
 
  



Teams gebruiken 

Klik op de button Teams: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het volgende scherm verschijnt: 

 

Je ziet aan de linkerkant een werkbalk met de icoontjes activiteit, chat, 
teams, opdrachten en agenda. Je kan hier zelf op klikken en kijken wat 
het inhoudt. Als je weer op teams klikt krijg je een scherm met tegels. 
Soms zie je geen tegels maar een lijstje met de teams. Je kan dit zelf 
veranderen in de instellingen van je app. Het hangt er een beetje van af 
in hoeveel teams je zit. Je kan er van uitgaan dat als een docent een 
online les aankondigt via teams dat je dat team hier zult zien. Ik klik even 
op een tegel en het volgende scherm verschijnt: 



 

Je ziet links de werkbalk en een witte kolom met de naam van het team. 
Het grote venster is de Chat, ook wel posts genoemd. Bovenin zie je 
tabbladen: posts, bestanden, opdrachten. Deze verschillen per 
team/klas, omdat de docent dit zelf inricht. 

Via deze chat kan je communiceren met je docent en klasgenoten. 

Op het moment dat de docent een online les inplant krijg je een melding 
in de chat: 

 

Als je op de drie puntjes rechts klikt zie je de details van de les: 



 
 
 
Je kan klikken op deelnemen als het tijd is, maar meestal zal de docent 
de les eerder opstarten en wordt je gebeld, een scherm verschijnt en je 
kan opnemen. Als je opneemt zie je in het midden van je scherm de 
volgende knoppenbalk staan. 

 

In het kort zijn de functies: 
1. Jouw camera aan of uit zetten. 
2. Jouw microfoon aan of uit zetten. 
3. Een PowerPoint, scherm op je computer of een 

Whiteboard delen (voor de docent). 
4. Meer opties, zoals je achtergrond vervagen of de les opnemen 

(komen we ook zo op terug). 
5. De bijbehorende chat openen (komen we ook zo op terug). 
6. De lijst met deelnemers bekijken. 
7. Jouw deelname aan de online les stoppen. Let op; de online les 

stopt pas echt als alle deelnemers zijn gestopt. De docent kan er 
voor kiezen om met een aantal leerlingen door te gaan. Dan 
kunnen de anderen de les verlaten. 



Spelregels en afspraken bij online lessen 

Voorafgaand aan de les 

• Voor de les begint zal de docent dit via magister bij huiswerk of via 
een mail aan jullie kenbaar maken. Op het moment dat jullie 
gewend zijn aan het werken met teams kan de docent het ook 
direct in teams met jullie communiceren. Maak hier goede 
afspraken over met elkaar. 

• Zorg dat je in een ruimte zit waar je niet gestoord wordt door 
anderen. Het is slim om een koptelefoon te gebruiken waar ook 
een microfoon inzit. Zo kan je alles beter horen en komen er geen 
storende geluiden in de chat. 

• Mocht je werk willen delen met de docent of aantekeningen laten 
zien, zorg dat je weet waar alles staat, zodat je het makkelijk kunt 
delen zonder dat je een zoektocht moet starten waar de hele klas 
op moet wachten. 

 

Tijdens de les 

• De docent kijkt of alle leerlingen er zijn. Mocht dat niet zo zijn 
nodigt hij diegene uit om deel te nemen aan het gesprek. 

• Demp je microfoon (knop 2) en als je iets wil zeggen maak je hem 
weer actief. Zo komen er geen storende geluiden uit 28 
luidsprekers van de klas. 

• Zorg dat je de chat open hebt staan (knop 5). Als je een vraag hebt 
typ je dat hier en dan kan de docent je aan het woord laten komen 
en jij kan dan je microfoon aanzetten. (de docent kan te allen tijde 
leerlingen dempen als ze teveel lawaai maken). 

• Vervaag je achtergrond (knop 4) zo kunnen privacygevoelige 
zaken niet in beeld komen en kan je beter je focus behouden. 

Tips voor de docenten (ook handig voor jullie om te weten) 



• Tien minuten uitleg met een powerpoint (knop 3, delen) is prima. 
50 minuten naar een pratend hoofd kijken is niet heel plezierig. 

• De docent kan opdrachten opgeven via de opdracht functionaliteit. 
Voor jullie ziet het er dan zo uit in de chat: 

 

• Als je op ‘view assignment’ klikt krijg je de inhoud van de opdracht 
te zien, de uitleg en het inleverpunt. Deze stappen spreken voor 
zich. 

Groepswerk 

Jullie kunnen zelf een groepschat voor een groepje maken via de chat 
functionaliteit in teams: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je kan via chat overleggen, of een mini-video- 
call starten door op de videobelknop te drukken rechts bovenin de chat. 

 
 
Ten slotte 

Dit was een uitleg van één van de mogelijkheden binnen Teams. Jullie 
kunnen nog veel meer doen. Help elkaar daarbij, ook je docent. Het is 
voor ons allemaal nieuw. 

In de online lessen gelden dezelfde schoolregels als in het klaslokaal. 
Respect voor elkaar, van elkaars spullen afblijven. En vooral wat betreft 
de chat. Deze is voor overleg over het vak. Niet om allerlei mimes en 
rare plaatjes te plaatsen. Dat kunnen jullie op je eigen social media 
platformen doen (Insta en dergelijke) 

Mocht er toch onheus gedrag plaatsvinden zal dit met je mentor 
besproken worden. 

Veel plezier en blijf gezond! Namens de 

Mandela-digicoaches 


