
 
 
 
 
 
Beste leerlingen, 
 
Afgelopen week is de afdeling ICT keihard bezig geweest om Microsoft Teams in te richten voor alle 
klassen van het KGC. Dit was om meerdere redenen bepaald niet eenvoudig, maar het is gelukt! Nu 
kunnen we jullie in deze bijzondere tijd zo goed mogelijk voorzien van schoolwerk via Microsoft Teams.  
 
Microsoft Teams is een online communicatieplatform waarbij we per klas een pagina hebben 
aangemaakt. Op deze pagina kunnen leraren met jullie opdrachten, filmpjes en huiswerk delen. Het is 
natuurlijk niet zoals in een echt klaslokaal, maar het is wel een goede manier om niet te veel achterstanden 
op te lopen. 
 
Wij verwachten van jullie dat je hiermee serieus aan de slag gaat en de lessen volgt zoals je leraar dat 
aangeeft, tenzij je natuurlijk zelf ziek bent. 
 
Leraren zijn inmiddels hard aan de slag om de digitale klaslokalen in Teams in te richten. Vanaf nu kunnen 
jullie inloggen met de volgende gegevens. 
 
Ga naar http://portal.vrijescholen.net   
Log in met je leerlingnummer gevolgd door ‘@kgcnijmegen.nl’ en het wachtwoord dat je gebruikt om op 
school op een computer in te loggen en voor Magister. 
dus is je leerlingnummer 12345 dan voer je als gebruikersnaam 12345@kgcnijmegen.nl. 
Vervolgens klik je op het logo van Teams. 
Je komt in de omgeving van Teams en kunt dan je klas opzoeken in Teams. 
Tip: installeer de app van Microsoft Teams op je smartphone of tablet 
https://www.vrijescholen.net/st_kb/microsoft-teams-desktop-telefoon-versie/ 
 
Een uitleg video over hoe Teams werkt en hoe je kunt inloggen tref je hier: 
https://youtu.be/ewiqSfUfaE8  
 
Teams werkt niet? 
Teams wordt over de hele wereld intensief gebruikt door scholen, universiteiten en bedrijven. Daardoor 
kan de server overbelast zijn.  
 
Ik kan wél inloggen, maar zie mijn klas niet! 
Het kan zijn dat je nog niet alle klassen kunt terugvinden. Dat komt dan omdat de betreffende leraar jou 
nog niet heeft kunnen toevoegen. Wanneer je klasgenoten wél de les zien, maar jij niet, dan moet je even 
via een e-mailbericht contact opnemen met de leraar. Als alles is geïnstalleerd, kun je in ‘jouw Team’ 
contact hebben met je docent en heb je inzage in de opdrachten die je docent heeft klaargezet. 
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