
Handleiding Zoom 
 

• Wat heb je nodig? 
1. Een pc of laptop, het is echter aangeraden om de online lessen te volgen via pc of 

laptop, als dit niet lukt is een tablet of smartphone nog steeds een mogelijkheid. 
2. Een sterke internetverbinding. 
3. Voldoende ruimte, maar we proberen de online lessen natuurlijk wel aan te passen 

omdat we weten dat de ruimte beperkter zal zijn. 
4. De link om aan de les deel te nemen, elke les heeft een eigen link, dus heb je jezelf 

voor meerdere lessen opgegeven ga je ook meerdere links ontvangen.  Elke les zal 
wekelijks met dezelfde link werken. 

5. Veel zin om te dansen! 
 

• Voorbereiding? 
Om deel te nemen aan de les, klik je op de desbetreffende link.  Bij het openen van zoom 
heb je dan 2 opties: 

1. Je kan zoom downloaden, hiervoor klik je op “uitvoeren”, de zoom sessie zal 
dan normaal gezien automatisch starten op je scherm. 

2. Je kan zoom openen vanop je eigen webbrowser, hier klik je dan op “join from 
your browser” onderaan op het scherm dat verschijnt nadat je op de link van 
je les hebt geklikt (kleine blauwe letters) 

 
De makkelijkste manier is kiezen voor optie 1. 
Kies je om via je eigen webbrowser te openen dan moet je eerst even een gratis account 
aanmaken.  Wij gebruiken een betalend account maar dat is voor jullie als deelnemer niet 
nodig. 
 
Je kan nog steeds op de site van ZOOM gaan kijken, daar staat alles ook uitgelegd.   
 

• Goed om te weten? 
Kies steeds na het inloggen “join with video en join with computer audio voor beeld en 
geluid. 
 
Wellicht zal de lesgever alle dansers “muten” dwz dat jullie enkel de lesgever kunnen 
zien en horen maar zelf niet kunnen spreken, dit om teveel geluid te voorkomen.  De 
lesgever zal wel een moment inlassen waarop jullie wel terug “gemute” zullen worden 
zodat jullie toch nog samen een woordje kunnen wisselen. 
 
We hebben voor elke les telkens een kwartier ingelast om de vorige les te kunnen 
afsluiten en de volgende les te kunnen opstarten, dit zal een virtuele wachtruimte zijn, 
pas als de “host” je toelaat kom je in de les.  Dus zeker niet panikeren als je niet dadelijk 
beeld krijgt, dit kan eventjes duren, log daarom zeker tijdig in.  Dat is ook de reden 
waarom elke les 45 minuten zal duren ipv 60 minuten zodat er 15 minuten tijd is voor de 
inlogprocedure.  Start dus zeker altijd tijdig met het inloggen en weet dat je even in de 
virtuele wachtruimte geplaatst zal worden. 
 



Wil je graag uit de les, dan kan je steeds zelf kiezen om de “meeting” te verlaten, de 
lesgever zal op het einde van de les de volledige online meeting kunnen afsluiten. 
 
Als er een probleem is kan je steeds via de whatsapp groep van de desbetreffende les 
een berichtje posten en zal er zo spoedig mogelijk een antwoord volgen.  Sabrina moet 
alle lessen opstarten, en dan kan de lesgever de les overnemen, dus op momenten dat er 
tegelijkertijd lessen opgestart worden kan dit soms voor een beetje vertraging zorgen, 
dus daarom hebben we 15 minuten om vlot te kunnen starten. 
 
Dit zal voor iedereen een aanpassing zijn, een dansles 2.0 maar we wagen het erop want 
we missen jullie te hard!!!  En youtube is een éénzijdig verhaal dus daarom nu een stapje 
verder met deze online lessen! 
 
Check zeker ook ons online lessenschema hieronder: 
 

Online lessenschema: 
 

Maandag: 
 
18u – 18u45 HIPHOP KIDS (online aanmelden vanaf 17u45) Evi 
19u – 19u45 HIPHOP TIENERS (online aanmelden vanaf 18u45) Evi 
20u – 20u45 URBAN (online aanmelden vanaf 19u45) Maarten 
 
Dinsdag: 
 
19u – 19u45 SHOWDANCE KIDS 2 (online aanmelden vanaf 18u45) Sabrina 
20u – 20u45 SHOWDANCE TIENERS 1 (online aanmelden vanaf 19u45) Sabrina 
21u – 21u45 SHOWDANCE TIENERS 2 (online aanmelden vanaf 20u45) Sabrina 
 
Woensdag: 
 
17u – 17u45 MINIKIDS (online aanmelden vanaf 16u45) Marie 
18u – 18u45 LYRICAL 1 EN LYRICAL 2 (online aanmelden vanaf 17u45) Marie 
19u – 19u45 MODERN 1 (online aanmelden vanaf 18u45) Marie 
 
17u – 17u45 KIDSDANCE (online aanmelden vanaf 16u45) Nadesha 
18u – 18u45 MODERN KIDS (online aanmelden vanaf 17u45) Nadesha 
19u – 19u45 MODERN 2 EN MODERN OPEN LEVEL BALEN (online aanmelden vanaf 
18u45) Nadesha 
 
Donderdag: 
 
18u – 18u45 RAGGAE (online aanmelden vanaf 17u45) Goele 
20u – 20u45 DANS VOLWASSENEN (online aanmelden vanaf 19u45) Marie 



Zondag: 
 
10u – 10u45 SHOWDANCE TIENERS 1 BALEN (aanmelden vanaf 9u45) 
11u – 11u45 SHOWDANCE TIENERS 2 BALEN (aanmelden vanaf 10u45) 
 
 
LESSENSCHEMA VANAF MAANDAG 25 MEI TOT EN MET 30 JUNI 
Na 30 juni zal er opnieuw een mail verstuurd worden met alle info in verband met het 
verdere verloop van de lessen tijdens de maand juli, ook zal deze info op de site en 
facebookpagina geplaatst worden.  Voor nu, alvast heel veel plezier met de online 
lessen. 
 
Check zeker ook onze website, je kan je alvast inschrijven voor het nieuwe dansseizoen, 
dit kan via het online inschrijvingsformulier. 
 
 
Lieve groetjes, 
Sabrina, Maarten, Nadesha, Evi, Marie, Goele 
 
 
 
 

 


