HOE NEEM IK DEEL AAN EEN
CHATSESSIE
‒

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.

‒

Gebruik als browser de recentste versie van Chrome, Firefox of Edge (Chromium-versie).

‒

Zorg dat je een goede WIFI-verbinding hebt, of gebruik bij voorkeur een bekabeld netwerk.

1. Open de URL van de chatsessie in de browser en druk vervolgens op de blauwe knop ‘Enter
meeting room’.

2. Opgelet: Als de knop ‘Enter meeting room’ grijs is, wil dit zeggen dat de huidige browser de
technologie niet ondersteunt. Je opent de URL best in een andere browser.
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3. Geef vervolgens jouw volledige naam in en bevestig.

4. Op het volgende scherm krijg je de vraag ‘How would you like to join the audio?’ We raden
aan om hier ‘Microphone’ te kiezen, zodat een moderator je kan vragen je vraag mondeling te
verduidelijken als dat nodig is.

5. Mogelijk krijg je nu een pop-up die je toestemming vraagt om de microfoon te gebruiken.
Bevestig dit met ‘Allow’.

6. Bongo wil de microfoon ook nog even uitproberen via een echotest. Zeg enkele woorden en
bevestig met de groene duim als je ze correct hoort door je hoofdtelefoon of speakers.

PAGINA

2/3

7. Nu ben je in de sessie zelf. Schakel je microfoon eerst uit door op de blauwe knop links in het
midden te klikken. Het is de bedoeling dat je jouw vragen stelt via de chat. Wanneer je toch
mondeling mag tussenkomen (bv. om je vraag te verduidelijken), zal de moderator jouw
microfoon aanzetten.

8. Gedurende de hele sessie kun je jouw vragen stellen via het chatvenster en zal de
presentator of moderator die mondeling of via de chat beantwoorden. De chatfunctionaliteit
kan je linksboven vinden. Door de tekstballon te kiezen, opent het chatvenster.

9. De infosessie kan je ten slotte verlaten door rechtsboven bij de 3 puntjes ‘Leave’ te
selecteren.
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