HOE NEEM IK DEEL AAN EEN CHATSESSIE
De chatsessies zijn opgedeeld in verschillende tijdsblokken. Je kan op gelijk welk moment
binnengaan in een sessie door op zaterdag 13 maart op de naam van de opleiding (of
facultaire dienst) te klikken.

Voor de sessie
-

-

Benodigdheden: computer met audio en microfoon. Je neemt best deel aan de
chatsessie vanop een computer. We kunnen niet garanderen dat het op een tablet of
een smartphone vlekkeloos zal werken.
Zorg dat je een goede WIFI-verbinding hebt, of gebruik bij voorkeur een bekabeld
netwerk.

Deelnemen aan de sessie
1. Wanneer je op de link van een sessie klikt, kom je op onderstaand scherm terecht.
Kies voor ‘Doorgaan in deze browser’ en gebruik bij voorkeur Google Chrome of
Microsoft Edge.
Je hoeft dus niets te installeren om deel te nemen aan de sessie.
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2. Er wordt vervolgens toestemming gevraagd om camera en microfoon te gebruiken.
Klik op ‘Toestaan’.

3. Je komt nu op het startscherm van de sessie terecht:
- Vul een naam in.
- Zet jouw camera en microfoon voorlopig uit door op de knoppen onderaan
te klikken.
-

-

Klik op ‘Nu deelnemen’.

4. Je kan de sessie vanaf nu meevolgen!
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Tijdens de sessie: hoe stel je een vraag?
Typ jouw vraag via de openbare chatbox
-

Selecteer de chatfunctie onderaan op jouw scherm door op het tekstballonnetje te
klikken.
De chatbox zal rechts op jouw scherm verschijnen.
Je kan een vraag stellen via de chatbox en je krijgt ook de vragen van de andere
studiekiezers te zien.

Stel jouw vraag luidop, via de microfoon
-

Steek virtueel jouw hand op door onderaan op jouw scherm op het handje te klikken.
We zullen aangeven wanneer je aan het woord kan komen.
Als er weinig studiekiezers aanwezig zijn in de chatsessie dan kan je deze stap
overslaan en onmiddellijk het woord nemen.
Vergeet niet om jouw microfoon (en eventueel ook camera) aan te zetten als je het
woord neemt.
Zet jouw microfoon en camera nadien opnieuw uit en doe jouw handje weg.
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De sessie verlaten
Je kan de sessie verlaten door onderaan op jouw scherm op de rode telefoon te klikken
(‘ophangen’).
Om deel te nemen aan een andere sessie, volg je opnieuw de opstartinstructies.

Tot binnenkort!
Team Letteren en Wijsbegeerte
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