
Handleiding: Online Bijeenkomst met Zoom
Deelnemen aan een online startbijeenkomst over het Rodeoterrein op 28 april 19:30uur:

Inloggen

o Deelnemen zonder Zoom app? Klik op deze link om deel te nemen aan de bijeenkomst.

o Heeft u de Zoom app? Klik op deze link om de bijeenkomst bij te wonen met de app (of om de app te downloaden) 

o Werkt de link niet? Ga dan naar www.zoom.us/join en vul de Meeting ID in: 827 6195 1838 en klik op Join.

Geluid en beeld

o Log een paar minuten voordat de bijeenkomst begint in om geluid en beeld te testen.

o Kies vervolgens voor ‘Join audio by computer’.

o Camera gebruiken? Klik dan op de knop ‘Startvideo’ linksonder.

Tijdens een online bijeenkomst:

Op een desktop/laptop 

o Onderaan in beeld staat de menubalk. 

o (Audio): Helemaal links in de 

menubalk staat de microfoon die op 

‘Mute’ of ‘Unmute’ kan. Als er een rode 

streep door het microfoontje staat, dan 

is jou geluid gedempt. Klik op ‘Unmute’ 

zodat deelnemers jou kunnen horen.

o (Video): Rechts van de audioknop 

staat een camera. Deze knop heeft de 

functie ‘Stop Video’ en ‘Start Video’. Als 

er een rode streep door camera staat 

ben je niet in beeld.

o Chat: In het midden van de menubalk 

staat de chatfunctie. Als je hierop klikt 

kan je een vraag stellen aan de host.

o Raise hand: Aan de rechterkant van de 

menubalk staat de knop ‘Reactions’. Als 

je hierop klikt kan je de functie ‘Raise

hand’ aanklikken. Zo laat je de host 

weten dat je een vraag of opmerking 

hebt. Ben je klaar? Vergeet dan niet op 

‘Lower hand’ te klikken. Zo weet de 

host dat jij je vraag hebt gesteld. ‘Lower

hand’ staat op dezelfde plek als ‘Raise

Hand’.

https://zoom.us/wc/join/82761951838
https://us02web.zoom.us/j/82761951838?pwd=cFlhVDR1MjZWUEYxQ0MxRG1ldU5VUT09
http://www.zoom.us/join
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Op een tablet/telefoon

o Onderaan of bovenaan in beeld staat de 

menubalk.

o (Audio): Helemaal links in de menubalk 

staat de microfoon die op ‘Mute’ of 

‘Unmute’ kan. Als er een rode streep door 

het microfoontje staat, dan is jou geluid 

gedempt. Klik op ‘Unmute’ zodat 

deelnemers jou kunnen horen.

o (Video): Rechts van de audioknop 

staat een camera. Deze knop heeft de 

functie ‘Stop Video’ en ‘Start Video’. Als 

er een rode streep door camera staat ben 

je niet in beeld.

o Chat: Aan de rechterkant staat de knop 

‘More’. Als je hierop klikt is de tweede 

optie ‘Chat’. Als je hierop klikt kan je een 

vraag stellen aan de host.

o Raise hand: Aan de rechterkant staat de 

knop ‘More’. Als je hierop klikt is de 

eerste optie ‘Raise hand’. Zo laat je de 

host weten dat je een vraag of opmerking 

hebt.  Ben je klaar? Vergeet dan niet op 

‘Lower hand’ te klikken. Zo weet de host 

dat jij je vraag hebt gesteld. ‘Lower hand’ 

staat op dezelfde plek als ‘Raise Hand’.

Zoom alvast downloaden om er klaar voor te zijn?  
Klik hier en schrijf je in! Of ga naar zoom.us.

https://zoom.us/download
http://www.zoom.us/

