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3 tips voor
MS Teams
KLASSENMANAGEMENT

Stel
gedragsregels
op
Net als bij een reguliere les is
het belangrijk om gedrags
afspraken te maken met de
klas. Wie, wat en wanneer
mag spreken? Hoe gaan we
om met vragen? Wat doen
we met stoorzenders?

Ervaring van een collega: Malena Alarcon (Team Travel & Hospitality)
‘’Tijdens mijn eerste (online) SLB-les kwamen de ouders van de studenten in
beeld. Zij hadden enorm veel behoefte aan contact met school om vragen te
beantwoorden. Tijdens de les kunnen we dit natuurlijk niet behandelen, maar
deze betrokkenheid is wel enorm mooi om te zien. Geef ouders daarom de kans
om via de mail, chat of een videoconference in gesprek te treden met de
school/docent.’’

DE EERSTE DAG

Afgelopen zondag werd
aangekondigd dat de scholen dicht
zouden gaan. Dat was voor een hoop
studenten, maar ook docenten even
schrikken. Al snel kwamen geluiden
naar boven dat het onderwijs (tijds-) en
plaatsonafhankelijk kon worden
aangeboden middels allerlei didatische
tools. Veel colleges, en bedrijven
hebben voor Microsoft Teams gekozen
omdat dit een stabiel
samenwerkingsplatform is. Ook heeft
Microsoft een complete Skype module
in Teams gebouwd.

Roadmap

Het is mooi om te zien dat alle collega’s elkaar
helpen om samen de stap te maken naar
online lesgeven. Ook het tempo waarin dit
gebeurt is een compliment waard. Bij veel
colleges is in één of twee dagen aan een
volledige onderwijstransitie gewerkt.
Om dit ook te ondersteunen en
gebruikerservaringen te delen, stellen we elke
week een nieuwsbrief op met de stand-vanzaken omtrent online lesgeven en proberen wij
allerlei tips te geven. Mocht je handige tips
hebben die je wil delen, mail dan naar:
e.meuwsen@rocva.nl

SCHERM DELEN: LET OP!

Deel je scherm
tijdens een
meeting
Dit is handig als je een document
of presentatie wil toelichten.
Scherm je e-mail en agenda af
en sluit programma’s waarin
privacy gevoelige informatie
staat, zoals WebWhatsapp of
bankzaken e.d.

RECHTEN BEPERKEN?
Voorkom chaos
in de onlineklasomgeving
Je kan gebruikers in een Onlinemeeting beheren. Dat wil zeggen
dat zij geen gebruik kunnen
maken van de microfoon, of hun
scherm kunnen delen. Je kan
jezelf beheerder maken van de
vergadering. Je doet dit door de
stappen in deze video te
Namens het team:
Hulpopafstand_Airport_Amstelland.
Erik Meuwsen: e.meuwsen@rocva.nl
Ivo van Oosterhout: i.vanoosterhout@rocva.nl

