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3 tips voor
MS Teams

ERGONOMIE, ERG BELANGRIJK!
Heb jij ook last van je schouders, rug arm of pols? Dat kan best komen door de
vele uren achter de computer. Er zijn verschillende oplossingen voor een
comfortabele en ergonomische werkhouding. Je kan hierbij denken aan
muismatten met polssteun, een zachte mat voor onder het toetsenbord, een
armsteun of een ergonomische muis. Er zijn zelfs stoelen die er voor zorgen dat
je een rechte rug houdt, en deze dus lichtjes traint. Hieronder wat afbeeldingen:

HOUD JE DEVICES SCHOON
Hygiene is in
deze tijd heel
belangrijk
Maak jij je device dagelijks
schoon? Gebruik een allesreiniger
bijvoorbeeld, maar voorkom dat
je je toetsenbord verzuipt! Naar
de winkel voor een nieuw
toetsenbord is nu net weer niet
hygienisch.

Ervaringen van de hulpdesk

Barry ter Heide (Hulp op Afstand)

‘’Beste Collega's, sinds afgelopen week bieden wij met het Hulp op Afstand team
mogelijkheden om vragen te stellen over afstand leren. Je kan ons nu per direct
oproepen voor vragen. Ik heb dat ervaren als een leuke flexibele oplossing. Zo zat ik
tijdens het nakijken te genieten van de zon en werd ik gevraagd om hulp op afstand aan
te bieden binnen 5 minuten. Dit werd direct zichtbaar in mijn mail en via een notificatie in
Teams. Hierna heb ik mijzelf verplaatst naar mijn donkere werkkamer en zijn we aan de
slag gegaan. Ik kan het elke collega aanraden die kampt met vragen over Teams tot
aan eventuele andere nieuwe leer applicaties.’’

Roadmap

LEARNING ANALYTICS IN TEAMS
Krijg inzicht in
jouw
leerlingen
Zou je ook graag inzicht hebben
in de online participatie van je
studenten? Voeg met 3 klikken
de app Insights toe aan je
lesgroep in Teams en verkrijg
automatisch uitgebreide info
over
de
activiteiten
van
studenten. Hulp bij het instellen?
Boek uw hulp en kies ‘Learning
Analytics in teams’.

ECHO, OF GEPIEP?

Een
headset is
essentieel
Hoor jij ook altijd een echo? Dan
heb je waarschijnlijk nog ergens
een setjes speakers aan staan, is
het die surround? Die vette
installatie mag plaats maken voor
een goede headset 😉

Boek hier uw online hulp

Klik hier voor de FAQ
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Hulpopafstand_Airport_Amstelland.
Erik Meuwsen: e.meuwsen@rocva.nl
Ivo van Oosterhout: i.vanoosterhout@rocva.nl

