
Beste ouder(s) / verzorger(s) 
De vader van Julia heeft ons geholpen om een soort digitaal klaslokaal te maken waar we 

gemakkelijk met de kinderen bij elkaar kunnen komen. Gewoon even de gezichten zien en 

een kort praatje houden en misschien (als het allemaal wat langer duurt) af en toe wat 

instructies live via het beeldscherm. Om dat te kunnen, hebben de kinderen het programma 

“Zoom” nodig, dit is zowel voor android, apple, chromebook als Windows beschikbaar. 

Hieronder de stappen hoe u (makkelijk) zoom kunt installeren. 

1 Zoom downloaden 

1. De leerling gaat naar https://zoom.us/download en downloadt de Zoom Client for 

Meetings. Deze moet de leerling op de computer, tablet of telefoon installeren zodat 

deze (als de leerkracht en leerling dat toelaten) de camera en microfoon kan gebruiken 

en zijn of haar scherm kan delen met leerkracht en klasgenoten). Computer en tablet 

hebben de beste ervaring vanwege de schermgrootte.  

2 Contact met de leerkracht 

1. Leerlingen krijgen toegang tot de meeting via de link die in Yurls op 

www.colignyschool.nl/online staat.  

 

 

2. Ga naar Zoom online klaslokalen. Op de Yurlspagina klikt u op de leerkracht naar keuze. 

https://zoom.us/download
http://www.colignyschool.nl/online


 

3. Als de leerling op de link klikt opent de browser en krijgen de leerling het volgende 

scherm te zien. 

 
 

4. Mocht Zoom nog niet zijn geïnstalleerd klik dan op download & run Zoom. Als Zoom al 

wel op de computer geïnstalleerd is, krijgt de leerling de volgende pop-up. Klik dan 

op Zoom openen. 

 
 



5. De leerling vult vervolgens zijn of haar naam in en drukt vervolgens op Join Meeting. 

 
 

6. Daarna op I Agree. 

 
 



7. Vervolgens kiest de leerling Join with Computer Audio om aan te sluiten bij de 

meeting. 

 

 

8. In Zoom kun je vervolgens linksonderin je webcam (stop/start video) en je microfoon 

(mute voor stil en unmute als je iets wilt zeggen) aan of uit zetten. 

Vooraf zal er een tijdstip bekend worden gemaakt wanneer de leerkracht beschikbaar is.  


