Geacht lid,

November 2020

Door corona zijn lezingen en themadagen afgelast. We proberen als bestuur u digitale lezingen aan te
bieden. Lezingen aanbieden gebeurt in Zoom of in Microsoft Teams. Als u niet op de hoogte bent van
Microsoft Teams of Zoom hebt u wellicht iets aan onderstaande beschrijving.
Als u geen camera en of microfoon op uw PC / Laptop / Tablet etc. hebt kunt u alleen meeluisteren. Vaak
kunt u wel via de chatfunctie vragen indienen.
Hebt u wel een camera en microfoon dan kunt u ook meepraten en uzelf in beeld brengen. Bij het volgen
van een lezing c.q. voordracht is het wel zaak camera en microfoon uit te zetten. U kunt via de
chatfunctie toch actief deelnemen
U zult u moeten aanmelden om aan een lezing deel te nemen. Voorafgaand aan de lezing ontvangt u een
email met een link, een meeting ID en een passcode. Deel deze email a.u.b. niet met anderen, het is een
persoonlijke uitnodiging.
De beste (en aangeraden) manier om de apps Microsoft Teams en/of Zoom te gebruiken is om die vooraf
te downloaden en op uw apparaat installeren. De apps zijn gratis. Vooraf installeren heeft als bijkomend
voordeel dat u al kennis heeft gemaakt met Microsoft Teams of Zoom en dus vrijwel zeker weet dat het zal
gaan lukken om de lezing bij te wonen. Heeft u Microsoft Teams en/of Zoom niet vooraf geïnstalleerd dan
kunt u ook op de link uit de uitnodigings-email klikken waarna u de applicatie kunt installeren. Hier gaan
we verder niet op in.
De NGV zal aan het begin van de sessie aangeven of het wordt opgenomen. Als het wordt opgenomen ziet
u tijdens de lezing op uw scherm ergens in beeld “RECORDING”.

Zoom vooraf installeren
PC/Laptop met Windows
Ga naar https://zoom.us/download en download Zoom Client for Meetings (de bovenste in een rij van
mogelijke downloads).
Android-telefoon of -tablet
Voor uw Android telefoon of tablet gaat u naar de Google Play Store waar u de Zoom Cloud Meetings app
kunt downloaden.
iOS, iPhone of iPad
Ga naar de App Store en download de app Zoom Cloud Meetings.
Installeer Zoom zoals iedere andere applicatie (bijv. gebruikersvoorwaarden accepteren). U hoeft daarna
geen account aan te maken bij Zoom om de lezing te volgen. Vanaf nu kunt u eenvoudig een Zoommeeting volgen door onderstaande instructies te volgen en de informatie te gebruiken uit de
uitnodigingsmail.

Deelnemen aan de sessie met Zoom
Optie 1: Klikken op de link uit de uitnodigingsmail.
1. Klik op de link uit de email die staat onder: Join Zoom Meeting
2. Zoom start op de achtergrond.
3. Het volgende scherm verschijnt:
The meeting is scheduled for xx-xx-2020
Start: xx:00 AM
NGV Lezing xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Optie 2: Open Zoom op uw PC/Laptop
1. Klik op Join a Meeting.
2. Op het volgende scherm vult u de Meeting-ID uit de uitnodiging in. Hier vult u ook uw naam in en
zet u de camera en microfoon uit door de keuzes ‘Don’t connect to Audio’ en ‘Turn off my Video’
allebei aan te vinken. Klik daarna op Join.
3. Daarna kom u op een scherm waar u de Passcode uit de uitnodiging moet invullen. Vul dit in en klik
op Join Meeting.
4. Het volgende scherm verschijnt:
The meeting is scheduled for xx-xx-2020
Start: xx:00 AM
NGV Lezing xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vanaf ongeveer 15 minuten vóór de start van de lezing ziet u het scherm van optie 1 en 2 niet meer maar
wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar de virtuele lezing.

NGV-lezing volgen
U komt in de virtuele omgeving waar de lezing wordt gegeven. Als het goed is staat uw camera uit en bent
u voor de andere deelnemers niet in beeld en niet te horen. Wel ziet u uw naam staan in het rijtje van
deelnemers aan de lezing. Via de speakers van uw apparaat hoort u de “host” (vaak de presentator van de
lezing). Bij het begin van de lezing zal de presentator kort aangeven wat de spelregels van de sessie zijn.
Bijvoorbeeld door aan te geven op welke manier vragen gesteld kunnen worden en hoe die beantwoord
zullen worden.
Alles werkt verder op een hele natuurlijke manier, het gaat zelden mis. Het enige wat echt belangrijk is, is
om uw microfoon uit te houden tijdens de sessie. Doet u dat niet dan breekt u voor iedereen duidelijk
hoorbaar in als u wat zegt en dat is dus ongewenst. Gaat er onverhoopt iets mis (bijv. geen geluid uit
speakers, schokkerig beeld) of u kunt of wilt de sessie om wat voor reden niet meer volgen klik dan
simpelweg op de knop Leave Meeting. Dan verlaat u de virtuele ruimte en kunt u Zoom afsluiten op uw PC.

TEAMS
Als u van de organisatie een mail krijgt voor een lezing waarbij Teams wordt gebruikt hoeft u alleen maar
de link aan te klikken waar staat DEELNEMEN OP INTERNET. Daarna wordt er naar uw naam gevraagd. Die
invullen en u kunt deelnemen. U bepaalt of u de microfoon of de camera aanklikt. Als u de camera aanklikt
kijk dan even wat anderen kunnen zien van uw kamer (en bepaal of u dat wilt). Als de lezing aan de gang is,
zowel camera als microfoon uitzetten. Dat scheelt internet bandbreedte en zorgt voor een vloeiende
presentatie.

