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Online CSD bijeenkomsten van thuis.
De situatie voor onze lessen is helemaal anders dan wij gewoon zijn bij onze
bijeenkomsten in de bibliotheek. Daarom maken we enkele afspraken.
1. Kies voor een stille ruimte

Kies een ruimte zonder veel afleiding. Op die manier kan je de les goed volgen.
2. Zorg voor een goede belichting

Belangrijk is de plaats waar je zit in die ruimte.
Zorg dat er voldoende licht is.
Neem plaats met je rug naar een muur.
Met je rug naar een venster zit precies altijd in het donker door het tegenlicht.
Het licht zoveel mogelijk van achter je camera, achter jou geeft het zelfde
effect als met je rug naar een venster.
3. Audio heeft voorrang op video

Belangrijkste is een goed dat we elkaar goed horen en verstaan.
Heb je een hoofdtelefoon met microfoon gebruik die dan.
Het kan ook perfect met de oortjes van je gsm.
Als je niet spreekt zet dan je microfoon uit. Dan zijn er ook minder storende
geluiden.
De luidsprekers van je toestel blijven wel aan.

4. Geef aan wanneer je wilt spreken

Als je microfoon uit staat kan de host (lesgever) je niet horen wanneer je een
vraag wil stellen.
Om minst te storen steek je de virtuele hand op.
Die hand staat in de chatruimte.
Daarna ken je de microfoon aanzetten om je vraag te stellen.
Na de het antwoord de microfoon terug uitzetten.
5. Deel notities

Na de les kan je de bestanden van de les krijgen via de chatruimte.
Die kan je daar dan ook downloaden.
De chatruimte dient ook om vragen te stellen.
6. Neem de meeting eventueel op

Als jullie willen kan de les opgenomen worden.
Die les kan je dan ook nog eens bekijken.
Iedereen moeten wel akkoord zijn om die les op te nemen en te delen.
7. Duur van de lessen

We gaan de lessen niet langer dan 30 minuten laten duren.
8. Keep it funny

Voor deze les ben je thuis, met weinig of geen mensen in de buurt. Heb wel
aandacht voor:
Je camera staat aan, iedereen die deelneemt ziet je en ziet wat er achter
jou gebeurd.
Opletten met wat je doet.
Zorg ook dat er weinig of geen beweging is achter jou.
Als je iets wil hebben om eten en/of te drinken neem het voor de les.
9. Deelnemen

Om deel te nemen krijg je, 15 minuten voor de les begint, een mail met een link.
Klik op de link en zoom start.
Je komt niet onmiddellijk in de meeting maar kom eerst in de
wachtkamer.
Bij de eerste les om kennis te maken met zoom staat het geluid aan.
Bij de volgende les zal jou geluid uit staan.

