Beste deelnemer van de Internet bijeenkomst “Aandacht voor- en omgaan met
mensen met een niet zichtbare beperking”
Leuk dat wij u mogen verwelkomen voor de Internet bijeenkomst op 19 november van
12.00 tot 13.30. Hierbij ontvangt u verdere informatie om toegang te krijgen tot het
webinar.
HOE WERKT HET?
De Internet bijeenkomst vindt plaats in Microsoft teams.
Door op deze regel te klikken krijgt u toegang tot het webinar.
HANDLEIDING
1. Klik op bovenstaande link.
2. Je komt op de webversie van Teams terecht.
Als je de Teams App niet hebt geïnstalleerd kies je voor Deelnemen op het web.
Heb je de Teams App al wel op je apparaat staan klik dan op Nu starten.
Heb je de Teams App nog niet maar wil je deze wel gaan gebruiken?
Dan kun je deze vanuit dit scherm downloaden.
Deze instructie beschrijft het deelnemen aan de vergadering via de Webversie.
De stappen die je moet nemen met de Teams App zijn nagenoeg hetzelfde.
Let op! Gebruik geen Internet Explorer voor deze acties, maar Edge, Chrome of
FireFox.
3. Teams vraagt vervolgens of het je webcam en microfoon mag gebruiken, klik op Ja om
dit toe te staan.
4. Je kunt je nu aanmelden als gast. Geef je naam op (voor herkenning door anderen in de
vergadering).
Bepaal of je de camera en microfoon aan wilt zetten (je kunt dit wanneer je in de
meeting zit alsnog veranderen) en klik op Deelnemen.
5. Je komt nu terecht in de lobby van de vergadering. De organisator van de vergadering
hoeft alleen nog maar toestemming te geven om je in de vergadering toe te laten.
6. Je neemt vervolgens deel aan het webinar.
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SPELREGELS
Om het webinar voor iedereen prettig te laten verlopen, werken we aan de hand van de
volgende spelregels:

VRAGEN OF OPMERKINGEN
Als je vooraf nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met Wouter Schelvis
via wouter.schelvis@wijzijnzet.nl
Heeft u tijdens of voorafgaand technische vragen? Neem dan contact op met Jan Mens
via: jan@bredavooriedereen.nl of telefonisch via 06-4896 7922
We verheugen ons erop u bij het webinar te zien!
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