
Tips voor het gebruik van Zoom:

● Zorg ervoor dat je tijdens de groepsbijeenkomsten het geluid van Zoom uit hebt staan.
Dit doe je door op de knop ‘mute’ in de menubalk te klikken.

- Hier zie je wanneer je niet op mute staat en dus voor iedereen te horen bent:

- Hier zie je wanneer je wel op mute staat en dus voor niemand te horen bent:

● Maak tijdens de groepsbijeenkomsten gebruik van de chatfunctie om met elkaar in
contact te komen.

- Via onderstaande knop in de menubalk kom je in de chatbox terecht:

- Hier zie je een voorbeeld van de chatbox waarin je iets kunt typen en berichten
van anderen kunt ontvangen:

● Zorg tijdens de groepsbijeenkomsten, en vooral tijdens de online beweeglessen, voor
een goede setup ofwel goede opzet van je omgeving. Als het lukt zien we graag
iedereen volledig in beeld, bijvoorbeeld net zoals iedereen Marieke (fysiotherapeut) ziet.
Dit helpt Marieke om tips en aanwijzingen te geven wanneer je de beweegoefeningen
uitvoert. Leg van tevoren een matje op de grond, een flesje water en zorg ervoor dat je
camera zo gepositioneerd is dat we je hele lichaam op beeld hebben.



● Het is handig om tijdens de beweegles het beeld van Marieke op haar oefenmatje vast
te pinnen. Zo heb je haar groot in beeld en heb je een goed zicht wanneer zij de
beweegoefeningen voordoet. En zie je niet de andere deelnemers even groot in beeld.

- Er verschijnen 3 kleine puntjes in de hoek rechtsboven op het moment dat je met
de muis op het juiste beeld van Marieke staat. Als je op deze 3 puntjes klikt
verschijnt onderstaand menu. Klik nu op ‘pin’.

- Wanneer je met de muis op het gepinde beeld staat verschijnt in de hoek
linksboven ‘remove pin’

- Rechtsboven in het beeldscherm vind je de optie ‘view’. Zorg dat je na het
verwijderen van de pin klikt op ‘gallery view’ om alle deelnemers weer in beeld te
zien.

● Om geluidsoverlast en afleiding te voorkomen tijdens de groepsbijeenkomsten adviseren
we om je telefoon of het geluid van je telefoon uit te zetten.


