Je gaat meedoen met een onlinemeeting via Zoom rond kerk en Corona.
Als bureaus en organisaties in CGK, GKv en NGK gebruiken we online-meetings om te
blijven ondersteunen, inspireren, vragen te beantwoorden en kennis en ervaring te
helpen uitwisselen.
Op www.diaconaalsteunpunt.nl/zoom vind je alles over momenten van gesprek,
thema’s, agenda, en wie van ons aan het gesprek gaan deelnemen.
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Doen: Ruim vooraf
1. Meld je aan
Dit kan via de website en het aanmeldformulier.
2. Na aanmelding krijg je een e-mail toegestuurd. In de mail staan de
inloggegevens die je nodig hebt om aan de ZOOM-meeting mee te doen.

Wat je nodig hebt
Hardware: Je hebt een computer of tablet nodig. Daarop moeten ook een microfoon
en een camera of webcam aanwezig zijn. En uiteraard een goede verbinding met
internet. Wij geven de voorkeur aan een bekabelde verbinding.
Software: een webbrowser (waarop Zoom geopend kan worden) of Zoom als
programma geïnstalleerd (doe dit ruim vooraf via www.zoom.us/download)

Doen: 5 minuten voor de meeting
1. Open ZOOM
2. Klik de knop Zoom Meetings openen.
3. Test nu je geluid en beeld.
Dit is handig. Dan weet je zeker weet dat je gezien en
gehoord wordt in de ontmoeting.
4. Klik daarna op Join with Computer Audio.
5. Werkt alles? Klik dan nog even op je scherm met de
rechtermuisknop.
Type jouw voornaam (en tussen haakjes je kerk of
organisatie) in, svp.
Dit wordt voor andere deelnemers deze sessie zichtbaar in het video-scherm

Veiligheid en AVG
We hebben maatregelen genomen om het gebruik van Zoom zo veilig mogelijk te maken:
• We delen de meeting ID alleen rechtstreeks met mensen die zich hebben aangemeld.
• Onze online bijeenkomsten zijn beveiligd met een wachtwoord.
• Je komt de online wacht- en gespreksruimte alleen binnen na aanmelding en na
toestemming van de organisatoren.
• Als alle deelnemers die zich hebben aangemeld binnen zijn, sluiten we de meeting.
• Wij maken geen opnames van ons spreekuur.
• Wij delen geen bestanden in de chat mogelijkheid die ZOOM heeft.
• Deel zelf met niemand de link en het wachtwoord dat je van ons hebt gekregen.
• We adviseren je om niet via facebook in te loggen.
• Voor de techneuten: De opties 'Chat auto saving', 'attention tracking' en 'Join Before
Host', 'Allow Removed Participants to Rejoin' en 'File Transfers' staan uit.
Door mee te doen, ga je akkoord met bovenstaande afspraken.

Online Meeting Kerk en corona – Handleiding

pagina 2

Doen: Tijdens het gesprek
Wanneer je online bent en de meeting begint zie je zo’n soort scherm. Tijdens het gesprek
vragen we je het volgende te doen:

• Microfoon uit
Zet nu eerst je microfoon op stil (mute), druk op de
icoon links onderin. Je microfoon staat nu op stil.
• Stel vragen of reageer
Klik op de chat-icoon. Dan opent een scherm waar je
vragen en opmerkingen kunt stellen. Wat je typt is zichtbaar voor alle deelnemers.
• Je krijgt ‘het woord’
De gespreksleider geeft je het woord. (Je kunt dat ook vragen door dit aan te geven. We
leggen dit aan het begin van de sessie uit hoe dit werkt. Juist bij online gesprekken is de
vergader-discipline erg belangrijk!

Verschillende vormen van gesprek
•

Break-out sessies
o Bij sommige ontmoetingen gaan we, tijdens het gesprek, uiteen in
themagroepen
Tijdens de aanmelding kon je al aangegeven bij welke themagroep je gaat
aanhaken. Wanneer we in groepen uiteengaan, gaat dat automatisch.
o De groepen krijgen vijf en één minuten van tevoren een melding dat de groep
zo gesloten wordt.
o Hierna komt de grote groep weer samen.

•

Eén doorlopend gesprek
Bij andere ontmoetingen blijven we samen in gesprek, tot het gesprek wordt
afgerond.

Etiquette
• Tussentijds stoppen
Wil je, om wat voor reden dan ook, de ontmoeting verlaten, dan kun je rechts onderin op
de knop End meeting drukken. Je kunt, voor de duur van het online-gesprek, ook nog
weer opnieuw aanhaken door opnieuw op de link te klikken die je ontving in de e-mail.
• Scherm uit
Wil je even koffie pakken of komt er iemand aanbellen o.i.d.? Zet dan je scherm even uit
(Video off) Ben je terug? Zet dan je video weer aan.
Heb je vragen of problemen? Bel voorafgaand aan de ontmoeting naar Derk Jan Poel / 0683944555. We kijken ernaar uit je online te ontmoeten!

