HANDLEIDING APP ZOOM
Waarom?
Om mee te kunnen doen aan de online activiteiten van Perron 8 dien je gebruik te maken van Zoom.
Hoe?
Als deelnemers download je de app Zoom op je smartphone of tablet waarop je wilt deelnemen.
Let op: Pc of laptop kan ook maar daarop heb je net altijd een microfoon of camera.
Is de app geïnstalleerd?
Dan kun je op de link van Perron 8 klikken en deelnemen aan de activiteit.
Open de link op het apparaat waarop Zoom is geïnstalleerd. Zoom is gratis.
Let op: De app is in het Engels. Mocht je dit lastig vinden, volg de stappen via de schermafbeeldingen hieronder.
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Let op: Om deel te nemen aan de activiteiten via Zoom heb je geen account nodig. Je hoeft alleen maar te
downloaden.
Let op: Als je de app al eens hebt geïnstalleerd op je telefoon of tablet hoef je dat nu niet opnieuw te doen.
Je kunt dan klikken op Join Meeting. Je komt vanzelf in de ‘video-room’ van de bijeenkomst. Zie ook blz 3.

Installeren van de app ZOOM
1. Download de app uit de Appstore (iOS)
Download de app Zoom Cloud Meetings

of Playstore (Android)

2. Klik op Open
3. Als er een melding komt over de “privacy policy” en de “terms of service”, klik op I Agree
Als de app geopend is, kun je via de link van Perron 8 deelnemen op het afgesproken tijdstip.
Kijk hiervoor op blz 3.
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HANDLEIDING APP ZOOM
Als je nog geen Zoom hebt geïnstalleerd
1. Klik op de blauwe link in het bericht of de e-mail

2. Klik op Agree and Proceed

3. Klik op Download from Google Play
of Download from Appstore
beschreven bij Installeren van de app ZOOM
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en volg de stappen zoals

HANDLEIDING APP ZOOM
Als je de app hebt gedownload
1. Klik op de link uit de mail van Perron 8. Deze ziet er ongeveer zo uit:
http://zoom.us/j/pwd=Abcdefghefjijd589jkf
2. Klik op Join Meeting
Als je ZOOM goed hebt geïnstalleerd, dan wordt het nu geopend

3.

Klik op Openen met Zoom en kies Altijd
Klik op Openen met Zoom en kies Open

4. Vul je naam in bij “Please enter your name”, zodat wij je herkennen.
5. Klik op OK of Continue
Heb je verbinding?
6. Zet de camera aan via Start Video of Join with Video
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7. Je geluid graag uitlaten tijdens de activiteit zodat we het geluid van de activiteit goed kunnen horen.
Wordt aan jou gevraagd je luidspreker aan te zetten dan kan dat zo:
Zet het geluid aan via Call via Device Audio of Call using Internet Audio in het scherm To hear others
please join audio.
Perron 8
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Let op: Als de knoppen niet zichtbaar zijn tijdens het gesprek, tik dan kort een keer in het midden van het
scherm
Let op: Als je het gesprek wilt verlaten, klik je op de rode letters Leave tijdens het gesprek
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