Hoe Zoom te gebruiken?
Deelnemen aan een Zoom meeting.
1. Klik op de Zoom-link die je hebt ontvangen per mail;
2. Je krijgt nu twee opties hoe je naar de ‘meeting’ wilt gaan: Installeer de Zoom app (betere
functionaliteiten) of ga via je internetbrowser (dan hoef je niks te installeren) – je krijgt het
onderstaande scherm te zien;
3. Ga je voor het installeren van Zoom dan kom je na de installatie direct in de meeting terecht
als je de stappen volgt;
4. Wil je liever niet het Zoom programma installeren klik dan op ‘Start from your browser’;
5. Heb je één van beide opties gekozen dan zit je als het goed is in de meeting en ben je klaar
om te beeldbellen.
Zoom vooraf downloaden en installeren kan via deze link: https://zoom.us/download

Zoom openen via
de app

Zoom openen via
internetbrowser

Uitleg Zoom functionaliteiten.
Eenmaal in de meeting zie je als het goed is de organisator en heb je verschillende opties van hoe je
wilt deelnemen – zie afbeelding hieronder. Onderin de menubalk heb je opties om je geluid en
camera aan- of uit te zetten.
Ten slotte vind je de chat in de menubalk, pijltjes om door deelnemers te bladeren en een
belangrijke knop bovenin is hoe je jouw beeld wilt vullen: klik op Speaker View om de spreker groot
in beeld te zien en Gallery View om alle deelnemers te zien.
Zie het voorbeeld en overzicht hieronder.
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1. View: Pas hier je beeld aan ‘Speaker View’ (alleen spreker) of ‘Gallery View’ (overzicht
deelnemers).
2. Pijltjes: Klik op de pijltjes om door de ‘Gallery View’ en de participanten heen te bladeren.
3. Microfoon: Zet hier je microfoon aan (‘Unmute’) of uit (‘Mute’).
4. Camera: Zet hier je camera aan (‘Start Video’) of uit (‘Stop Video’).
5. Participanten: Klink hier om de box met participanten te openen. Via de puntjes (…) kun je
gericht een privé chat versturen. Ook vind je hier opties voor non-verbale feedback.

6. Chat: Lees hier de chat en plaats een bericht.
7. Interactie: Voorzie van een snelle reactie met een digitaal applaus of een duimpje.
8. Verlaat meeting: Gebruik deze knop om aan het einde van de sessie de meeting te verlaten.
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