Wat moet je doen om aan Songs of Light mee te doen via Zoom?
1. Als je een computer gebruikt (met webcam en microfoon)
Klik op de link die je van PIO Vocaal hebt ontvangen. Er kunnen dan drie mogelijkheden zijn. Dat
verschilt per computer. Kijk wat je computer aangeeft en volg dat op:
a. Klik op ‘OPEN ZOOM’.
b. Klik op ‘CLICK HERE’.
c. Klik op ‘DOWNLOAD & RUN ZOOM’.
Als je het programma download, zie je dat linksonder in je scherm verschijnen. Als je daarop
klikt, opent het vanzelf.
-

Je ziet nu staan ‘new meeting’, ‘join’, ‘schedule’ en ‘share screen’. Klik op ‘join’.
Als je anderen wilt zien en ook gezien wilt worden kies dan voor “Join with Video”. Als je dat
niet wilt, klik je dat niet aan.
En kies voor ‘Join with Audio’. Dan kun je tussendoor eventueel met elkaar praten.
Waarschijnlijk moet je ook ergens je naam invullen. Je kunt daar invullen wat je wilt. Anderen
zien deze naam.

2. Als je werkt met een telefoon of tablet
Je moet de app ‘zoom cloud meetings’ downloaden. Klik dan op de link die je toegestuurd
hebt gekregen van PIO Vocaal. Je komt dan vanzelf in Zoom terecht. Zorg ervoor dat je je
geluid en video aanzet als je dat wilt.

Overige informatie over Zoom
Als je eenmaal in de bijeenkomst zit, kun je iedereen in beeld krijgen als je rechtsboven klikt op
Gallery View. Wil je alleen de spreker in beeld hebben, klik dan op Speaker View.
Als je nog niet eerder met zoom hebt gewerkt, is het aan te raden om van tevoren al het programma
te downloaden. Je kunt daarvoor de link gebruiken die je krijgt toegestuurd.

Als je op een computer meedoet, kun je meer mensen op je scherm zien dan op een tablet.
Het kan fijn zijn om een koptelefoon o.i.d. te gebruiken i.v.m. een betere geluidskwaliteit.
Voor het zingen zal de tekst op je scherm verschijnen.
Tijdens het zingen gaat je microfoon uit. Dit is vanwege de vertraging die er op internet altijd is.
Anders zouden we dwars door elkaar heen zingen. Je kunt tussen het zingen door zelf je geluid weer
aanzetten als je iets wilt zeggen. Dat is bij een computer of tablet links onderin, bij een ipad
linksboven.

