Zoom – korte instructie voor ouders

Wat is Zoom en waar gaan we het voor gebruiken op school?
Zoom is een online programma waarmee je kunt videovergaderen. U vindt het op internet
via zoom.us
Met Zoom kun je elkaar zien, maar je kunt ook kiezen om elkaar alleen te horen. Binnen
SKOPOS hebben we afgesproken dat we Zoom gaan gebruiken om met elkaar in contact te
blijven. Leerkrachten met hun klas maar ook onze collega’s met elkaar.
Hoe werkt het?
Het kan zijn dat u via de leerkracht of de school van uw kind een link krijgt voor een sessie in
Zoom. Daar wordt dan direct een bepaalde tijd bij afgesproken. Op het afgesproken tijdstip
komt de leerkracht online om met uw zoon of dochter, met een groepje leerlingen of met de
klas te videobellen. Het kan ook voorkomen dat een leerkracht via Zoom uitleg geeft aan uw
kind of aan de klas.
Zoom is gratis te gebruiken. Een sessie mag maximaal 40 minuten duren. Als je zelf de host
bent van de videovergadering heb je een account nodig. Maar de leerlingen hebben enkel de
link nodig om deel te nemen aan de sessie. De unieke code (link) geeft toegang tot die ene
chatroom waarin de klas elkaar ontmoet. Het voordeel hiervan is dat leerlingen of hun
ouders geen eigen account aan hoeven maken. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de
leerkracht liever op een andere manier, bijvoorbeeld per telefoon, contact opneemt met uw
kind.
Wat heeft u nodig?
Een laptop, computer of tablet met audiofunctie en liefst ook met een camera. Met een
smartphone lukt het ook al wordt het op het scherm dan wel wat klein wanneer je met
meerdere personen in een sessie bent. Via internet ga je naar www.zoom.us Er zijn ook apps
voor Zoom voor Android of iPad die je gratis kunt downloaden. De app heet Zoom Cloud
Meetings.

Verbinden

Klik binnen het programma op ‘join meeting’ voer dan de link in die u heeft ontvangen bij
‘meeting ID’. Vul in het tweede scherm alleen de voornaam van uw kind in. Klik vervolgens
op ‘join’. Het is handig wanneer de onderste twee hokjes niet aangevinkt staan. Wanneer u
het echter niet prettig vindt dat uw kind de camera aan heeft staan kunt u het onderste
vakje selecteren.
AVG
We moeten natuurlijk rekening houden met de privacy richtlijnen van de AVG. Daar willen
we ook zorgvuldig in zijn. Via Zoom kan het zijn dat we een kijkje nemen in de persoonlijke
leefomgeving van onze leerlingen via de camera van de computer. Wij maken geen
opnamen van het scherm waarbij mogelijk de privacy van onze leerlingen in het geding
komt. Omdat er geen account aangemaakt wordt verwerken we verder geen
persoonsgegevens.
Vragen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail me dan even via
t.vanzadelhoff@skoposschijndel.nl

