
Host instructie

De Host is de persoon die in Zoom een bijeenkomst opzet. Het is 
verstandig om pakweg een kwartier tot een uur voor aanvang van de 
bijeenkomst de uitnodiging naar de deelnemers te versturen. Daarvoor dien
je het volgende te doen.

1. Klik op je Zoom-app, klik op Sign in en log vervolgens in op de AG 
Zoom-account met de gegevens die je als host toegestuurd krijgt. 

(Als je Zoom ook prive gebruikt, kan het zijn dat het automatisch opstart 
en inlogt op jou eigen naam. Dan moet je  eerst "Switch account" 
aanklikken en dan het AG als nieuwe user met de toegestuurde 
inloggevens.

2. Als het Zoom-scherm is geopend, klik je "Schedule" aan. In het 
scherm dat dan opent, moet je van alles invullen:
- topic: naam van de bijeenkomst
- datum en tijdstip: het tijdstip van de echte aanvang en het officiele 
einde van de bijeenkomst. Je kunt als host wel degelijk iets vroeger 
beginnen en de bijeenkomst kan ook zonder probleem langer duren, 
tenzij iemand anders aansluitend heeft geboekt. 
- meeting: aangevinkt laten staan op "generate action"
- password: aan laten staan
- video: de "host" en de "participants" beiden op "on"zetten
- audio: "computer audio" aanklikken
- calender: op google calender zetten
De rubriek Advanced kun je negeren.

3. Klik nu op "Schedule" en dan gaat Zoom iets raars doen. Hij opent 
ofwel je Google Calender ofwel een pagina die vraagt hoe je wilt 
inloggen in je calender. Beide zijn volstrekt onnodig. Dus welke van 
de twee ook gebeurt, ga naar de x rechtsboven en klik deze hele 
pagina weg. 
Dan zie je weer je Zoom schermpje, je klikt bovenaan op de knop 
"Meetings" en vervolgens op de knop "Copy Invitation".

4. Nu open je in je browser je mail-programma, opent een nieuwe mail 
en vult de adressen in van de deelnemers van je meeting. Als er 



sprake is van een meeting waarvoor mensen zich via de website 
hebben aangemeld, gebruik je de link naar het overzicht met de 
aanmeldingen om al die mensen een mail te kunnen sturen

5. Plak de uitnodiging in de mail: zet je cursor op de tekst-ruimte en 
doe Ctrl-V. Nu kun je de mail verzenden en heeft iedereen een 
bericht met daarin de link naar de bijeenkomst.

6. Druk vervolgens op het Zoom-scherm op "Start". Daarmee is de 
bijeenkomst in principe geopend. 

Als je op de knop "Manage Participants" klikt, verschijnt aan de 
rechterkant van het scherm een lijst met deelnemers. Indien nodig kun je 
achter hun naam ook nog hun microfoon uitzetten. Meestal niet zinvol, 
maar wie weet.

Je kunt ook onderaan de lijst iedereen op "mute"zetten (microfoon uit) en 
alleen de microfoon van de spreker vervolgens aanzetten. Maar dat is 
alleen van belang als één iemand een lezing houdt of zo. Bedenk wel: als 
alle microfoons open staan en iemand kucht luid, dan horen de anderen 
dat. De video van deelnemers kun je wel uitzetten, maar niet meer aan. Je 
kunt hun dan alleen nog een verzoek sturen dat zelf te doen.

Er zit onderaan ook nog een knop "Share Screen" waarmee je een foto, een
presentatie of zelfs een white board kan delen.

Afsluiten van de bijeenkomst:
Helemaal aan het eind kan iedereen de bijeenkomst verlaten door op Leave
te klikken. De host maakt een eind aan de bijeenkomst door op "End 
meeting voor all" te klikken.

Vergeet niet om vervolgens in het Zoom scherm nog even de knop 
Meetings in te drukken en vervolgens op delete te klikken, zodat de 
bijeenkomst ook uit de agenda wordt gewist.



LEZINGEN

Alleen voor grote bijeenkomsten met een spreker of lezing: 
De host zet alle microfoons van de toehoorders uit. Alleen de microfoons 
van degene die de lezing geeft en van de voorzitter blijven aanstaan. Als 
iemand uit het publiek een vraag wil stellen, kan hij/zij de knop "raise 
hand" aanklikken. Dan verschijnt er op jouw scherm achter de naam van 
die participant een handje. Je kunt dan de microfoon van die persoon 
aanzetten (eventueel in overleg met degene die de lezing geeft of de 
voorzitter).
Uiteraard moet aan het begin van de lezing dan wel aan het begin van de 
vragenronde aan de deelnemers worden uitgelegd hoe ze hun hand kunnen 
opsteken  en weer naar beneden kunnen doen als ze aan het woord zijn 
geweest.


