Les opnemen met Teams vergadering
Vergadering opnemen
Wil je de les of vergadering later beschikbaar hebben om terug te kijken? Neem dan de vergadering in Teams
op. Deze opname wordt opgeslagen in Stream zodat je het veilig en gemakkelijk met leerlingen, studenten en
collega’s kunt delen.

Opname starten en stoppen
Een opname van een vergadering kan alleen door … gestart worden.

1. Open de Meer opties (…)
3. Wi je een opname stoppen?
Open dan weer de Meer Opties
(…) en selecteer Opname Stoppen

2. Selecteer Opname starten.
Alle deelnemers ontvangen direct een
melding dat er een opname gestart is.

4. Wi je de link naar de opname
delen? Kijk dan op de achterzijde!
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Opname delen
Standaard is de opname voor alle genodigden van de vergadering beschikbaar. Wil je een opname van een
online vergadering delen met derden dan is het belangrijk dat je deze stappen volgt.

Doe je dit niet nauwkeurig dan komt de privacy van andere in het geding!

1. Is de opname geüpload naar Stream?

3. Selecteer Openen in Microsoft

Dan wordt hierover automatisch een
bericht in de vergaderchat geplaatst.

Stream.

2. Open de
Opties (…)

4. Bij het opnenen van de video in Stream zie je
direct voor wie de video beschikbaar is.

Opname alleen voor genodigden
van de vergadering

Opname voor iedereen binnen
Curio (medewerkers en leerlingen)

LET OP: GEBRUIK NIET DE
KNOP DELEN! Hierbij maak je de
opname direct beschikbaar voor
de hele organisatie.
5. Wil je de machtigingen
wijzigen? Selecteer dan
Opties (…) en klik op
Videodetails bijwerken. Zie
voor verdere instructies de
volgende pagina.
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Naam: Standaard wordt de naam van de
vergadering als titel aangehouden. Pas
dit aan indien gewenst.

Machtigingen: Vink je deze aan? Dan is de
video voor iedereen beschikbaar.

Delen met: Er zijn verschillende
manieren om de machtigingen aan
te passen.
Personen: Zoek de personen
waarmee je de video wilt delen en
voeg deze toe voor Weergave.
Kanalen: Is deze video relevant
voor meerdere leerlingen/studenten
die jouw kanaal volgen? Selecteer
dan de gewenst kanalen.

Miniatuur: Bepaal hier welk beeld van de
opname je als miniatuur wilt gebruiken.

Mijn Groepen: Wil je de video delen
met andere Klassen (Groepen)?
Selecteer dan de gewenste Groepen.

