
Amsterdam, 18 maart 2020 

Betreft: online werken 

Beste leerlingen van leerjaar 1,2 en 3 

Door de Coronacrisis is de school dicht, maar het is belangrijk dat jullie onderwijs blijven volgen om 

geen achterstand op te lopen. Daarom bieden wij, zolang de school gesloten is, online onderwijs aan 

via Microsoft Teams. Deze lessen starten vanaf donderdag 19 maart. Wij adviseren om elke dag 

volgens je rooster te werken. 

In Teams komen per vak de opdrachten te staan die jullie thuis kunnen maken. De vakdocenten zijn 

volgens je rooster beschikbaar via de chat om je te helpen met de lesstof en om te bepalen of het 

allemaal goed loopt. De vakdocenten hebben contact met de mentor over hoe het gaat. Jouw 

mentor heeft elke week contact met jou en jouw ouders of verzorgers om te bespreken of alles goed 

gaat. 

Hieronder staat het stappenplan om te werken met Teams. Je hebt in elk geval een laptop nodig. We 

hebben op school twee onlinesystemen en we kiezen er nu voor om vooral te werken met Office 

365. 

Magister Office 365 (mijn.deapollo.nl) 

- Rooster 
- Cijfers 
- VO Content 
- Examensite.nl 
- Werkwijzers 
- Digitale lesmethoden 
- AMN 

- Mail van outlook: hier ontvang je vanaf 
donderdag 18 maart jouw mails. 

- Teams (is een tegel): staan al jouw 
vakken, de werkwijzers en de 
opdrachten. Hier kun je ook vragen 
stellen aan vakdocenten via de chat.  

 

Hieronder staat het stappenplan om te werken met Teams.  

Stappenplan werken met Microsoft Teams:  

1. Ga naar www.mijn.zaam.nl (of naar www.mijn.deapollo.nl)  

 

2. Log in met de naam z+leerlingnummer@zaam.nl (bijvoorbeeld z1234567@zaam.nl) en het 

wachtwoord waarmee je inlogt op een laptop van school  

 

3. Klik op de tegel Teams, deze tegel ziet er zo uit:  

 
Zo kom je bij Microsoft Teams 

(Je kunt ook rechtstreeks naar www.teams.microsoft.com om bij Teams te komen)  

http://www.mijn.zaam.nl/
http://www.mijn.deapollo.nl/
mailto:z+leerlingnummer@zaam.nl
mailto:z1234567@zaam.nl
http://www.teams.microsoft.com/


4. Nu zie je een overzicht met alle Teams waar jij in zit: als het goed is zijn dit alle vakken die jij 

volgt. De docent van het vak beheert het team en jij vormt samen met jouw klasgenoten het 

team. Eén team (of vak) ziet er bijvoorbeeld zo uit:  

 
 

5. Chat  

Als je op een Team klikt dan zie je een overzicht met de chat voor dat vak. De docenten zijn 

beschikbaar via de chat volgens je rooster. Hier kan de docent een bericht sturen, 

bijvoorbeeld met de aankondiging welke opdracht je die week moet maken. Je kunt in de 

chat ook vragen stellen aan de docent of aan klasgenoten. De chat is niet bedoeld als 

Whatsapp-groep om andere dingen te bespreken. Eventueel kan de docent de mogelijkheid 

om te chatten ook uitschakelen, maar dat is als het goed is niet nodig.  

 

6. Bestanden 

Links bovenin zie je bestanden staan. Bij bestanden vind je de documenten die de docent 

voor dit vak heeft geüpload: bijvoorbeeld een PowerPoint, de werkwijzer of een omschrijving 

van de leerstof. Deze bestanden kun je gebruiken om te leren of opdrachten te maken. Je 

kunt ze openen door op het bestand te klikken.  
 

 
 

7. Werkwijzers 

Voor deze periode gebruik je de werkwijzers die bij bestanden staan. 

 

8. Opdrachten  

Verder vind je rechts bovenin de opdrachten. Hier staan de opdrachten die de docent voor 

dit vak heeft klaarstaan. Deze opdrachten zijn tijdgebonden: de docent kan instellen tot 

wanneer je de opdracht kunt inleveren. Voor elke opdracht kun je punten verdienen. De 

docent beoordeelt je opdracht en bepaalt hoeveel punten je voor de opdracht hebt 

verdiend. Een opdracht ziet er bijvoorbeeld zo uit:  



 
 

Vergeet niet op inleveren te klikken, rechts bovenin, om een opdracht in te leveren. Anders 

kan de docent jouw opdracht niet beoordelen.  
 

9. Cijfers 

Voor sommige opdrachten kun je een cijfer krijgen. Je kunt rechts bovenin op cijfers klikken 

om je cijfer te zien. Het kan ook zijn dat je cijfer in Magister komt te staan, de docent kan dit 

aankondigen in de chat. 

 

10. Problemen met inloggen? 

Uit ervaring weten wij dat het niet voor iedereen even makkelijk is om volgens bovenstaand 

schema in te loggen. Lukt het jou niet om in jouw Office 365 omgeving te komen, onderneem 

dan de volgende stappen: 

o Probeer eerst via de knop “wachtwoord vergeten” jouw wachtwoord terug te 

krijgen.  

o Lukt dit niet, stuur dan een mail met daarin het verzoek jouw wachtwoord te 

resetten naar: j.krop@deapollo.nl  

o Probeer dit soort problemen in de toekomst te voorkomen door een wachtwoord te 

kiezen dat je niet meer vergeet! Schrijf je wachtwoord op! 

 

Dit zijn de belangrijkste stappen om te werken met Teams.  

Tot slot  

Naast het werken met Teams is het belangrijk om jouw (school)mail in de gaten te houden. Deze vind 

je ook bij de tegels op www.mijn.zaam.nl , het is de tegel Mail. Deze tegel ziet er zo uit:  

 

Als je de tegel opent kom je meteen terecht bij jouw inbox, 

waar je mails ontvangt van docenten. Je kunt hier ook zelf een 

mail opstellen, als je klikt op Nieuw bericht. Vul de naam van de 

docent in bij Aan en vergeet niet een onderwerp toe te voegen.  

 

Hopelijk helpt dit jullie om toch het nodige onderwijs te volgen en een achterstand te voorkomen. 

Veel succes met de online lessen! 

 

mailto:j.krop@deapollo.nl
http://www.mijn.zaam.nl/

