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Uitleg Zoom voor Groepsactiviteit 
 

Belangrijk 
• Je kunt voor deze speciale activiteiten gebruik maken van een laptop, desktop, mobiel of 

tablet.  

• Zorg ervoor dat jouw luidsprekers/oortjes goed werken. Ga je ook iets zeggen: zorg dan 

ook dat jouw microfoon en camera goed werken Als je niet gaat spreken, dan is een camera 

optioneel. 

• Lees deze uitleg goed door, test voor de activiteit of alles werkt en laat het ons op tijd 

weten als je ergens tegen aanloopt. Tijdens de activiteit hebben we geen tijd om te helpen 

met technische problemen.  

• De link die je nodig hebt staat in de uitnodiging.  

Uitleg voorbereiding: Testen van Zoom 
Om er zeker van te zijn dat Zoom goed werkt, kun je Zoom op de volgende manier testen: 

1. Ga naar de testsite van zoom: https://zoom.us/test 

2. Klik op de knop Join 

3. Er word je gevraagd om iets de downloaden of er wordt gezegd dat je de app moet 

downloaden. Dit is Zoom. Als je niks wordt gevraagd, dan kun je op de blauw letters 

download & run Zoom drukken. (gebruik niet de knop: join from browser, omdat dit tijdens 

de avond niet gaat werken) 

4. Bij het openen van Zoom kun je direct zien of jouw camera (als je die hebt werkt). Als deze 

niet werkt, volg dan de uitleg vanaf punt 6. 

5. Je kunt nu jouw geluid en microfoon testen. Bij het testen van het geluid/microfoon, kun je 

door middel van de drop-down lijst andere speakers/microfoon instellen als je niks hoort. 

6. Mocht jouw camera niet werken, dan kun je in Zoom in het menu drukken op de ^ rechts 

naast Start Video. Als je een camera hebt, kun je deze daar selecteren. Druk vervolgens op 

Start Video om te bekijken of de camera het doet. 

Als bovenstaande stappen zijn gelukt, dan ben je klaar voor de activiteit. 

Uitleg voor de dag zelf: Meedoen via de link 
1. Open de link via de uitnodiging. Belangrijk: gebruik je echte naam (achternaam hoeft niet) 

als je je aanmeldt. 

2. Vervolgens werkt het op dezelfde manier als toen je ging testen. Zorg dat je niet alles last-

minute doet. Op die manier kom je niet in tijdsnood       

https://zoom.us/test

