
 

Handleiding voor ouders – Online kennismakingsessies 
 

Heeft u zich ingeschreven voor een presentatie van een van de scholen van Openbaar Onderwijs 

Groningen en lukt het inloggen niet, dan kunt u een mail sturen naar ITServicedesk@o2g2.nl  

Graag in de mail uw telefoonnummer vermelden. Dan kunnen wij u bellen. 

 

Om deel te kunnen nemen aan de Online kennismakingssessies doorloopt u onderstaande 

stappen:  

 U heeft via e-mail een link ontvangen voor de presentatie die u wilt bijwonen: klik op de 

link. 

 U wordt gevraagd of u in Teams wilt deelnemen via de browser (bijvoorbeeld Chrome of 

Edge), of dat u de Teams-app wilt downloaden (zie afbeelding 1). 

 Gebruikt u Microsoft Teams al op uw computer? Dan kunt u deelnemen door te kiezen 

voor ‘Microsoft Teams openen’ (zie afbeelding 1). 

 Gebruikt u Microsoft Teams nog niet? Dan kunt u kiezen voor ‘Doorgaan in deze browser’ 

(zie afbeelding 1). 

 

 
Afbeelding 1: Na het aanklikken van de link, adviseren we u om voor een van de omlijnde opties te kiezen.  

 

 U kunt nu kiezen voor een aantal opties; controleer of de microfoon en webcam uitstaan 

(afbeelding 2) voordat u deelneemt aan de vergadering. Zijn ze niet uit; zet deze beiden 

uit voordat u deelneemt.  

 

 

 

 
Afbeelding 2: controleer of uw microfoon en camera uitstaan 

 

 Belangrijk om te weten; wanneer u de webcam aan heeft staan, bent u zichtbaar voor 

alle deelnemers.  

 U wordt nu toegelaten tot de online kennismakingssessie waarin u door de school een 

presentatie krijgt aangeboden.  

 Vragen kunt u via de chat stellen; we verzoeken u om de microfoon en camera uit te 

houden, behalve als de presentator u vraagt om deze te gebruiken.  
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 Indien u geen opties heeft om te chatten, kunt u de vragen achteraf aan de 

desbetreffende school e-mailen. In de presentatie staan de contactgegevens van de 

school vermeld.  

 

Heeft u zich aangemeld voor meerdere online kennismakingssessies van verschillende scholen? 

 Zorg dat u steeds de link gebruikt, die hoort bij de betreffende datum en tijdstip.  

 

Wilt u contact met een van onze scholen?  

U kunt contact opnemen met de school waar u meer informatie over wilt ontvangen. De 

gegevens van onze scholen vindt u hier. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.o2g2.nl/onzescholen/voortgezetonderwijs.html

