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Les volgen
1. Je ontvangt een mail met de link voor de les.
Je ontvangt een mail die er zo uitziet. Klik op de link die staat onder “Join Zoom
Meeting”. Kies openen met zoom.

2. Je geeft een aantal gegevens in: naam,

Je komt in de wachtzaal terecht.
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Je krijgt een bericht van de lesgever.

Micro en camera staan uit.
3. Iconen onderaan.

Micro aanzetten door op “Call via Device Audio” te klikken.
Camera aan zetten door op de camera te klikken.
Anders krijg je de vraag van de lesgever.

4. Micro
Klik je op micro icoon zet je de micro aan of uit / over het micro icoon.

5. Video
Klik je op het camera icoon zet je eigen beeld aan of uit / over het camera icoon..
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6. Share
Hiermee kan je bestanden, die op je tablet staan, tonen aan de andere deelnemers

1 Kijk hieronder.
2 Documenten
3 Uit box
4 Dropbox
5 Google drive
6 OneDrive
7 oneDrive fot Businiss
8 Een web url
9 Bookmark
10 Het scherm van je toestel.
11 Een whiteboard

7. Participants
Toont alle deelnemers van de meeting.
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8. More
Toont nog enkele mogelijkheden.

a. Handgeklap en duim = de appreciatie ik heb het begrepen.
b. Disconnect audio = het geluid van
het toestel staat uit.
c. Chatbox aan zetten.
d. Raise Hand = Ik wil iets vragen.
Het handje verschijnt bij je beeld.
e. Hide My Video in Gallery View =
je beeld is niet zichtbaar
f. Hide Non-Video Participants =
wie geen beeld heeft is niet zichtbaar.
g. Show name when participants
join = toon de namen van de
deelnemers.

9. Einde van de les

Klik op Leave.

Klik op Leave
Meeting

Tot volgende les.
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