
Hoe neem je deel aan een online infosessie? 

• Zorg voor een goede, stabiele internetverbinding. 
• Surf naar de pagina van jouw school of scholengroep, en klik op het blauwe vierkant rechts 

bovenaan 
OF 
Zoek in je mailbox naar de e-mail die je ontving vlak na je inschrijving; daarin vind je de link 
terug (voor ouders) of instructies om de link te vinden (voor leerlingen). 

• Je kunt deelnemen via je browser of, indien je Teams al geïnstalleerd hebt, via de 
webapplicatie. 

Eerst krijg je de optie om je audio- en video-instellingen te kiezen. Je hoeft hier niets te doen; vooraf 
werd ingesteld dat je camera en microfoon uit staan tijdens de sessie. Zelfs als je er hier voor kiest 
om je microfoon en camera aan te zetten, zullen die uit staan wanneer je binnengaat.  

Vul wel je naam in; die is ook zichtbaar voor de andere deelnemers. Klik op ‘nu deelnemen’. 

 

 

  



Je komt even terecht in de lobby voordat je doorgaat naar de infosessie.  

 

Tijdens de infosessie staan je camera en microfoon uit, dat werd vooraf zo ingesteld. Je kunt de 
presentatoren wel horen en zien. 

 

Klik op de tekstballon om de chatbox te openen. Stel hier je vragen. Heb je zelf geen vraag, dan kun 
je natuurlijk luisteren naar de antwoorden op vragen van anderen. 

Ondervind je problemen met beeld of geluid? Controleer dan even of: 

• Het geluid van je laptop/smartphone/tablet aan staat; 
• Het geluid van je oortjes/hoofdtelefoon op staat; 
• De geluidsinstellingen (klik op de drie puntjes en dan op ‘apparaatinstellingen’ kloppen) 
• Als alles blijft haperen, helpt het soms om de sessie te verlaten en opnieuw binnen te 

komen, eventueel op een andere laptop/smartphone/tablet. 

Blijf je problemen ondervinden? Laat het dan zeker weten via een berichtje in de chatbox. We 
proberen samen een oplossing te vinden. 

Je kunt de infosessie verlaten door op het rode telefoontje te klikken. 

 


