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2.4. Deelnemen aan een Teams les als leerling 
Als leerling kun je op de link klikken die zichtbaar is bij het huiswerk. 

Afhankelijk van de instellingen in het Microsoft Teams Admin Center zal je als leerling direct in de les 
komen of moeten wachten tot de docent je toelaat. 

Dezelfde link is ook zichtbaar in de Magister app, daarmee kan de leerling ook op een mobiel device 
deelnemen aan de les via Microsoft Teams. Teams moet daarvoor mogelijk wel eerst geïnstalleerd 
zijn op het device van de leerling. Deze app kun je installeren vanuit de Play store op een android 

telefoon, of via de App store op een IOS apparaat. Je kunt als anonieme gebruiker deelnemen aan de 

les, zodat je niet eerst een account hoeft aan te maken.
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