Handleiding ZOOM voor deelnemers
Nieuw bij ZOOM? Geen enkel probleem, het gebruiken van ZOOM is heel eenvoudig. Deze
handleiding helpt je op weg.

Deelnemen aan de FLORON-dag via ZOOM
Heb je jezelf aangemeld voor de FLORON-dag? Dat ontvang je enkele dagen voor aanvang een e-mail
met daarin een link naar ZOOM.
1.
2.
3.
4.
5.

Klik op de link
Klik op de pop-up “ZOOM-meetings openen”
Wacht nu tot je toegelaten wordt tot de Digitale FLORON-dag, dit kan enkele tellen duren.
Klik op Join with Computer Video.
Je kan er zelf voor kiezen of je met of zonder video de vergadering binnenkomt

Let op! Je microfoon staat automatisch uit. Deze kan je alleen aanzetten tijdens de koffiepauzes of
wanneer de voorzitter jou daar toestemming toe geeft. Vragen kunnen gesteld worden in de chat.

Download ZOOM voor extra mogelijkheden
Voor extra mogelijkheden en een betere verbinding met ZOOM kan je de desktopversie van ZOOM
downloaden. Dit is niet verplicht maar wel aan te raden. Ga hiervoor naar
https://zoom.us/support/download en volg de stappen op het scherm. Dit kost niet meer dan 5
minuten tijd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klik na de installatie op Sign in en daarna op Sign Up Free rechts onderin het scherm
Vul je geboortedatum in
Vul het e-mail adres in waarmee je gebruik wil maken van ZOOM
Activeer het account met de link die je hebt gekregen
Vul nu je voor- en achternaam in en kies een wachtwoord
Kies bij de pop-up “Don’t ZOOM alone” voor skip this step
Je account is nu geïnstalleerd

Tips




Kom niet voor verrassingen te staan. Probeer de bovenstaande stappen daarom een dag van
tevoren uit. Lukt het echt niet? Neem dan contact op met FLORON (info@floron.nl).
Zorg voor een goede internetverbinding
Spreek rustig en duidelijk wanneer je aan het woord bent.

Gebruik van ZOOM
Zodra je bent toegelaten tot de digitale FLORON-dag zie je onderin je scherm de volgende balk:

De knoppen die je nodig hebt staan hieronder kort uitgelegd. De andere knoppen heb je niet nodig.

Geluid: Microfoon staat aan, klik hierop om het geluid uit of aan te zetten.

Video: Camera staat aan, klik hierop om het beeld uit of aan te zetten.

Deelnemers: Als je hierop klikt kan je zien wie allemaal deelnemen aan de FLORON-dag.

Chat: Heb je een vraag? Tijdens een lezing kan je deze stellen in de chat. De voorzitter leest de
chat en stelt enkele van de gestelde vragen aan de spreker.

