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Als je lid bent van een Team kun je, naast via de chat, communiceren met je collega’s in

het Team en haar kanalen. Op deze pagina laten we zien hoe je dit kunt doen, en geven we

tips die je kunt gebruiken in de online samenwerkomgeving met je collega’s.

1. Als je op de tab Teams klikt, worden de Teams waar jij aan bent toegevoegd

weergegeven. Indien je al onderdeel bent van een Team, selecteer dit Team om de

samenwerkomgeving te openen.

2. Het Team opent. Je ziet nu het Team en de kanalen die zijn aangemaakt door de

eigenaar van het Team. Selecteer het kanaal waar je in wilt communiceren.

3. Onderin je scherm zie je een invoerbalk waar ‘Start een nieuw gesprek, Typ @ om

iemand te vermelden’ staat. Als je hier tekst invoert en deze verzendt, heb je een nieuw

gesprek geopend in het geselecteerde kanaal.

4. In een gesprek heb je verscheidene functies die je kunt gebruiken:

A. De opmaakfunctie. Hiermee kun je je bericht uitgebreid opmaken. Meer

toelichting hierop op de volgende pagina.

B. Met de paperclip kun je bestanden toevoegen aan je gesprek. Op de A-Z lijst

staat een uitgebreide instructie over werken met bestanden in Teams.

C. Met de smiley, gif en stickerknoppen kun je je bericht opleuken.

D. Met het pijl icoon kun je koppelingen naar Stream video’s delen.

E. Met de puntjes kun je functies van andere beschikbare apps toevoegen aan je

gesprek.

Als je een ‘@’ typt, kun je personen, een kanaal of het hele Team vermelden in jouw

bericht. Let op: Indien je een kanaal of het hele Team vermeldt in jouw bericht, ontvangen alle

leden van dat kanaal en/of Team een directe notificatie.
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5. De opmaakfunctie van gesprekken in de kanalen in Teams biedt veel mogelijkheden om

efficiënt te communiceren met je collega’s.

6. Met deze knop kun je kiezen wat voor type bericht je wilt plaatsen: een gesprek of een

aankondiging. Met de aankondiging optie voeg je een ‘banner’ toe aan het onderwerp van

je gesprek, waarmee je veel aandacht kunt trekken.

7. Met deze knop kun je instellen wie er mogen reageren op jouw gesprek. Je kunt kiezen

tussen Team eigenaren en jij, of iedereen.

8. Je kunt hiermee bepalen in welke kanalen je je bericht plaatst. Je kunt kiezen uit alle

kanalen uit alle Teams waar jij onderdeel van bent.

9. Hier kun je een onderwerp voor je gesprek invoeren. Dit onderwerp komt dikgedrukt,

bovenaan het gesprek te staan,

10.Een ingevoerd onderwerp is hieronder weergegeven in een voorbeeldgesprek Zo hoeven

je collega’s niet de context van je gesprek te lezen om te weten waar het over gaat.

11.Als je wilt reageren op een gesprek, gebruik je de beantwoorden knop. Een gesprek

beantwoorden met een nieuw gesprek kan voor verwarring en onoverzichtelijkheid zorgen.

12.Als je een bericht van een collega hebt gelezen, kun je hen laten weten dat je het bericht

hebt gelezen door het bericht een reactie te geven. Dit kun je doen door met je muis

boven een bericht te ‘zweven’ en een reactie te selecteren. De afzender van het bericht

ontvangt hier een notificatie van.
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