andleiding Zoom
Een account aanmaken op de computer:
● Ga naar www.zoom.us
● Rechts bovenin vind je de knop: “Sign up, it’s free”.
● Maak een account aan met je e-mailadres.
● Nu je ziet een scherm dat vraagt of je berichten wilt ontvangen. Dit hoef je niet te accepteren.
● Je ontvangt een email om je account te activeren.
● Open je emailprogramma.
● Open de mail van Zoom.
● Klik op de activatielink in de email van Zoom.
● Klik op “Agree and Proceed” op de cookies te accepteren.
● Klik op “Close” om het venster over cookies te sluiten.
● Maak een account met je voor-en achternaam en verzin een wachtwoord.
● Vul het wachtwoord nog een keer in bij “Confirm Password”.
● Klik op “Continue”
● Je hoeft geen mensen uitnodigen. Scroll naar benden en klik op “Skip this step”.
Je hebt nu een account.
Je kunt de lessen volgen.
Je zal van je docent steeds een link krijgen waarmee je kan inloggen in het ‘klaslokaal’.
Een account aanmaken op je smartphone:
● Ga naar de ‘playstore’ van je telefoon.
● Voer in als zoekterm: zoom.
● Installeer de app ZOOM Cloud Meetings.
● Klik op “openen”.
● Je kunt kiezen voor: sign up, join a meeting of sign in.
● Je kunt je inschrijven (sign up).
● Voer e-mailadres, voor en achternaam in.
● Accepteer de voorwaarden (klik op het bolletje voor “I agree to the Terms of Service”).
● Klik op “Next”.
● Je ontvangt een email om je account te activeren.

● Open je emailprogramma.
● Open de mail van Zoom.
● Klik op “Activate Account”.
● Je smartphone gaat nu automatisch naar de website van Zoom.
● Klik op “Agree and Proceed” op de cookies te accepteren.
● Klik op “Close” om het venster over cookies te sluiten.
● Stel een wachtwoord in, vul het wachtwoord nogmaals in bij “Confirm Password”.
● Klik op “Continue”
● Je hoeft geen mensen uitnodigen. Scroll naar benden en klik op “Skip this step”.
● Nu ben je klaar met jouw account.

Meedoen met de les?
● Klik op de link die je docent stuurt.
● Je computer vraagt of je Zoom wilt openen via een aparte app.
● Je computer download dan automatisch de app.
● Wanneer je Zoom opent, komt er een scherm met het beeld van jouw webcam.
● Kies “Join a meeting” om mee te doen aan een meeting.
● Voer het nummer van de “Meeting ID” in.
● Voer de pincode in, die bij de “Meeting ID” hoort.
● Kies voor audio en video aan.
● Je kunt ‘swipen’ tussen 3 schermen. ■ Scherm 1: microphone. ■ Scherm 2: Je ziet de docent. ■
Scherm 3: Je ziet een gedeeld scherm (alle/een deel van de cursisten).

Of via de smartphone
● Open de app Zoom op je smartphone.
● Kies “Join a meeting” om mee te doen aan een meeting.
● Voer het nummer van de “Meeting ID” in.
● Voer de pincode in, die bij de “Meeting ID” hoort.
● Kies voor audio en video aan.
● Je kunt ‘swipen’ tussen 3 schermen. ■ Scherm 1: microphone. ■ Scherm 2: Je ziet de docent. ■
Scherm 3: Je ziet een gedeeld scherm (alle/een deel van de cursisten).

