Samenwerken in klassenteams
Teams en Kanalen
Een team is een groep waar
personen lid van zijn. In het geval van
een klassenteam zijn dit docenten en
studenten. In dit team voer je
gesprekken, houd je live
bijeenkomsten en werk je samen aan
documenten.

Documenten in Klassenteams
In de kanalen sla je in de tab
‘Bestanden’ documenten op gerelateerd
aan het kanaal. Standaard kunnen alle
documenten door studenten worden
ingezien en bewerkt. Met uitzondering
van de map ‘Lesmateriaal’. Bestanden
hier opgeslagen zijn enkel door
docenten te bewerken. Studenten
hebben alleen leesrechten.

Opdrachten

In een team maak je gebruik van
kanalen om zo overzicht en structuur
te houden. Deze kanalen
vertegenwoordigen dus een
subonderdeel van het team/project of
samenwerking.

Met Teams Opdrachten kun je opdrachten en formatieve
toetsen uitzetten. Deze opdrachten worden (digitaal) door de
student gemaakt en ingeleverd. Bij Curio maken we echter bij
voorkeur gebruik van Magister en itslearning. Het gebruik van
Teams opdrachten staat vrij, echter de ondersteuning hierin is
beperkt.

Samenwerken in klassenteams
Berichten opties in teams en chat
Elk kanaal heeft verschillende tabbladen. Standaard opent een kanaal het tabblad Posts (gesprekken). Hier
communiceer je met je teamleden. Hieronder een overzicht van alle opties:
Iets belangrijks te
melden of moet jouw
bericht opvallen?
Kies dan voor een
aankondiging.

Bepaal hier of
studenten wel of
niet op dit
bericht mogen
reageren.

Maak hier je
tekst op en
voeg
opsommingstekens, linkjes
en tabellen
toe.
Voeg een bestand toe aan jouw
bericht. Gebruik je een bestand uit
OneDrive of vanaf jouw computer?
Dan wordt deze automatisch
opgeslagen bij bestanden.

Wil je een bericht in
meerdere kanalen
(en teams)
plaatsen?

Geef hier de
prioriteit van
het bericht aan.

Hier voeg je
Emoji’s, GIF-jes
en stickers aan
jouw bericht toe.

Wil je verwijzen naar content
op Stream? Voeg hier de
koppeling uit Stream toe
zodat dit filmpje direct in het
bericht is af te spelen.

Bericht klaar?
Verzenden maar!

