Handleiding
Verbinding maken met online lezing na ZOOM installatie
Maak minstens een kwartier voordat de online lezing begint verbinding. U klikt
op de blauwe link die u in de uitnodigingsemail ontvangen hebt en de
verbinding wordt in gang gezet.
Opmerking: Het kan soms voorkomen dat de link niet werkt. In veel gevallen is de
link dan niet gekleurd maar zwart. In dat geval kunt u de link kopiëren en in de
browser plakken en aan het eind van deze link de Return toets indrukken.
1. Klik op de link (in kleur) in de email die u ontvangt.
2. Een nieuwe pagina wordt geopend en u krijgt de volgende melding: ‘Wil je
toestaan dat ‘zoom.us’ wordt geopend door deze pagina? Klik op: ‘Sta toe’.
3. Klik op ‘Join Meeting’. De software zal de verbinding opstarten.
4. Klik op de blauwe knop: ‘Join without video’. Het gaat hier om een lezing
voor een groot aantal deelnemers. In principe is alleen de spreker in beeld.
Als het gaat om een kleinere bijeenkomst zoals de cursus lezingen van
Wendeline Dijkman, waarin de deelnemers wel met de spreker kunnen
spreken, kunt u kiezen voor de optie:’Join with video’. Een rode lijn door
het video-icoontje geeft aan dat uw camera uitstaat en dat u door anderen
niet te zien bent.

5. Klik vervolgens op de blauwe knop: ‘Join with Computer Audio’ of ’Call
using Internet Audio’. U krijgt nu geluidsverbinding. Het kan zijn dat de
organisator de audio voor alle deelnemers heeft uitgezet. Zo niet, zet dan
de audio (microfoon, zie afbeelding) uit om te voorkomen dat geluiden bij u
thuis de lezing verstoren. Een rode lijn door het microfoon icoontje geeft
aan dat de microfoon uitstaat.
6. U bent nu verbonden voor de online lezing.
Opmerking: geen camera of microfoon nodig voor deelname aan online lezing
met veel deelnemers
Het is niet nodig om over een camera of microfoon te beschikken als u wilt
deelnemen aan een online lezing. In dat geval zien de andere deelnemers u niet en
kunnen u ook niet horen. Maar dat is ook niet noodzakelijk als je ZOOM alleen maar
gebruikt om een online lezing met een groot aantal deelnemers te volgen.
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