
Dag allemaal,  

 

Leuk dat jullie komen koffie drinken.  

Je kunt met dit programma alleen meedoen via je computer / laptop, dus niet via de telefoon of 

tablet. 

Ook goed om te weten: je kunt wel met 50 man achter één computer/ laptop zitten, maar niet met 

twee apparaten in één vertrek. Wil je dus beiden achter een eigen apparaat dan zul je een ander 

vertrek moeten kiezen.  

Hierbij nog wat aanwijzingen voor wonder.me.  

Druk de  Ctrl toets in en klik op de link hieronder 

 https://www.wonder.me/r?id=94b96b56-0fec-438f-bde0-5e3d1b2b3223 

-Als het goed is, ben je nu ”binnen”, maar er moeten nog een paar dingen geregeld worden. 

-Kijk onderaan het scherm of je camera en microfoon aanstaan. Als gevraagd wordt of die gebruikt 

mogen worden, klik dan op ‘toestaan’.  

-Typ nu je naam. Je ziet nu het volgende scherm. De camera maakt een fotootje van jou om te 

gebruiken bij de koffieruimte. Klik op ‘Next’ 

-De website checkt of jij het geluid kunt horen.  

Kun je het horen? Klik op ýes’. Kun je het niet horen? Zet het geluid van je computer harder. 

-De website checkt of je microfoon het doet. Beweegt het balkje als je praat? Klik op ýes’. 

 Beweegt het balkje niet? Klik op choose a different microphone…en doe stap 6 opnieuw 

     --------------------------------------------------------------------- 

-Je komt nu in de digitale koffieruimte.  

-Je ziet jezelf en kunt door de koffieruimte lopen door de muis over het scherm te bewegen. 

-Wil je mensen beter zien, klik dan een paar keer op het plusje. Het vorige plaatje weer zien? Klik een 

paar keer op het minnetje. 

-Wil je iemand graag spreken? Loop tegen iemand aan. Je klikt met je linker muisknop op iemand en 

op ‘invite to circle’.  

-Nu komt degene die je wilt spreken in beeld. Even geduld dan komt er een video verbinding tot 

stand. Als andere mensen aan willen sluiten, kan dat. Ze zetten hun foto gewoon bij jullie neer. 

-Wil je even met iemand apart spreken dan kan dat ook. Je klikt dan op het slotje rechts van het 

scherm.  

http://www.wonder.me/r?id=94b96b56-0fec-438f-bde0-5e3d1b2b3223


- Wil je ook met iemand anders  praten ga met je muis naar de open ruimte en klik daar.  

-Wil je helemaal weg, dan klik je rechts onder op ‘leave room’. Leuk dat je er was. 

 

Dat was alles.  

Tot zondag, vanaf 11.00 uur. 

Mieneke  

 


