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Deelnemen aan online-activiteit met Zoom
Handleiding
Inloggen
Zorg ervoor om de eerste keer tijdig dit programma op te starten.
Je kunt een kwartier voor de start van de activiteit inloggen.

1. In de e-mail die je van ons ontvangt, staat een link waarmee je kunt deelnemen aan de
live online-lezing. Nadat je op de link hebt geklikt, zie je 1 of 2 venstertjes.
•

Als je Zoom vroeger al hebt gebruikt, staat de Zoom-app die je nodig hebt al op je
computer. Klik dan gewoon op Open Zoom.

•

Als je Zoom nog niet hebt gebruikt, moet je een bestandje downloaden.
Die link vind je in dit venstertje:

Klik op de link download & run Zoom.
Het bestand Zoom.exe (Windows) of Zoom.pkg (Mac) wordt gedownload.
Klik op het bestand en het programma installeert zichzelf.
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2. Vul het wachtwoord (passcode) in dat je van ons ontving en klik vervolgens op Join
Meeting.

3. Het virtuele leslokaal binnengaan:
•

Als de vergadering nog niet geopend is, dan zie je een dergelijk venstertje:
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•

Als de vergadering al open is, kom je in een wachtkamer terecht.
De host geeft je ten laatste bij de officiële start van de activiteit toegang tot de
Zoom-meeting.

•

Op het moment dat de host je binnenlaat, zie je jezelf (als de camera aanstaat) en
nog een venstertje om toestemming te geven om het geluid van je computer te
gebruiken.
Klik op de blauwe knop Join with Computer Audio.
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Tijdens de sessie

•

Links onderaan in het scherm staan 2 knoppen waarmee je je microfoon en camera
kunt aan- en uitzetten. Als het icoontje rood doorstreept is, dan is het geluid of de
camera uitgeschakeld.
Om de sessie zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we om microfoon en camera
gedurende de hele sessie uitgeschakeld te laten!!!

•

Vragen bij de lezing kunnen schriftelijk of, indien de docent ermee instemt,
mondeling worden gesteld.
o Schriftelijk:
Onderaan op het scherm zie je een zwarte menubalk.
Via de chat-knop in het midden kun je een schriftelijke vraag stellen.

o Mondeling:
Gelieve je ‘hand op te steken’ via de raise hand-knop. Dan weet de spreker dat je
een vraag hebt en kan hij/zij aangeven wanneer je je microfoon mag aanzetten.

Zoom en privacy
SCFA neemt de volgende voorzorgsmaatregelen:
▪
▪
▪

We sturen enkel uitnodigingen via links met een wachtwoord. Dit wachtwoord krijg
je ofwel apart, ofwel zit het versleuteld in de link zelf.
We maken altijd gebruik van de wachtkamer. Je komt niet meteen in de online
omgeving.
SCFA stelt Zoom zo in dat de Zoom-meetings door de deelnemers niet kunnen
worden opgenomen en het scherm niet kan worden gedeeld.
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▪

Zoom zorgde voor een veiligheidsupdate. Zorg er zeker voor dat je werkt met versie
5.0 of recenter. De meeste recente versie op dit moment is 5.9.1.

Nog enkele tips:
▪
▪

Klik niet op een Zoom-link van een persoon of organisatie die je niet kent.
Gebruik de link die je van SCFA ontvangt enkel voor jezelf. Verspreid de link niet.
Plaats de link niet op sociale media. Zo vermijd je ongewenste bezoekers.

Voor vragen:
▪

Stuur een e-mail naar school@comparatievefilosofie.be
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