BREAKOUT ROOMS

Zoom is een eenvoudige en kwalitatief goede videocommunicatie-oplossing en helpt u als docent
om toch de klassikale, sociale sfeer te behouden in een stabiele online omgeving. Op deze manier
kan iedere volksuniversiteit leuke, interactieve cursussen blijven aanbieden, ook als het even niet
op de eigen locatie kan.
Tijdens een online les zijn er diverse opties. Onderstaand wordt de Breakout room optie
uitgelegd. Met deze optie verdeelt u (docent) de cursisten in verschillende groepen om
bijvoorbeeld samen te werken.

Instellingen
Om de Breakout room optie tijdens een online les te kunnen gebruiken, dient u deze
voorafgaand aan de les aan te zetten.
1. Ga naar www.zoom.us en login met uw gegevens.
2. Selecteer “Settings”.
3. Navigeer naar “In Meeting Advanced”.
4. Zet de instelling “Breakout room” aan.
U kunt deze instelling alleen aanzetten als u “Remote Support” hebt uitgeschakeld (zie
onder Breakout room-instelling).
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Opties tijdens de les
Aan de rechterkant van de menubalk ziet u de optie Breakout Rooms.

Breakout rooms indelen
1. Selecteer “Breakout Rooms” in de menubalk.
2. Kies

hoeveel

verschillende

ruimtes

u

wilt

aanmaken.
3. Selecteer “Automatically” als u wilt dat Zoom de
cursisten verdeelt over de ruimtes. Selecteer
“Manually” als u zelf de cursisten wilt verdelen.
4. Klik vervolgens op “Create Breakout Rooms”.

5. Controleer of de cursisten correct zijn verdeeld. Is dit niet het geval? Selecteer dan
“Recreate” om de cursisten opnieuw in te delen.
6. Selecteer “Options” om de gewenste instellingen toe te passen.
7. Selecteer “Add a Room” als u een extra ruimte nodig heeft.
8. Bent u klaar om de ruimtes te openen? Selecteer “Open All Rooms”.

Deelnemen aan een Breakout room
1. De cursisten krijgen een notificatie met de vraag deel te
nemen aan de Breakout room.
2. Selecteer “Join Breakout Room” om deel te nemen.
3. De cursisten worden verplaatst naar de correcte ruimte.
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Opties in een Breakout room
De opties in een ruimte zijn weergegeven in de menubalk onderin het scherm.

•

Participants: zie wie er in de Breakout room zit;

•

Share: deel een scherm, document of whiteboard;

•

Chat: chat met iedereen in de ruimte;

•

Ask for help: vraag de docent om hulp;

•

Leave Breakout Room: ga terug naar de hoofdsessie.

Als docent kunt u naar alle deelnemers in de
verschillende Breakout rooms een bericht sturen:
1. Selecteer “Breakout Rooms”, gevolgd door
“Broadcast a message to all”.
2. Voer de tekst in en klik op “Broadcast”.
3. Alle cursisten ontvangen nu het bericht.

Breakout rooms sluiten
De docent kan de Breakout rooms afsluiten:
1. Selecteer “Breakout Rooms” in de menubalk, gevolgd door “Close All Rooms”.

2. Alle cursisten ontvangen nu een bericht met informatie over het
sluiten van de Breakout rooms in X aantal seconden.
3. Alle cursisten komen terug in de reguliere online les.

Support
Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de admin van uw volksuniversiteit.
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