
Uitleg spreekuur Uitonsdak 

Hoe werkt een online spreekuur? 
 

1. Het werkt het beste vanaf een computer of laptop: 

• Kies uw dag uit en klik die aan op onze website: 

 

 

• Kies “Launch Meeting” klik op de blauwe knop, als u de Zoom-App 
hebt geïnstalleerd, opent hij vanzelf 

• Heeft u de Zoom-APP niet? Klik dan op : Join from Your Browser 
U komt dan automatisch op een andere pagina waar het online 
spreekuur is. Uw camera staat automatisch uitgeschakeld. 

 

In de APP: 

• Kies:  “Join with computer audio” om aan te melden bij het 
spreekuur.  
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2. Vanaf een mobiele telefoon (werkt alleen via de Zoom-APP!): 

• Kies je dag uit en klik die aan op onze website:

• Er wordt gevraagd de app te downloaden in de Appstore of via
Google Playstore

• Heeft u de app op de telefoon? Klik dan op “Launch Meeting”

• Via de browser op de telefoon is alleen inbellen mogelijk. Hieraan
zijn mogelijk kosten verbonden van uw telefoonprovider!
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Tijdens het online spreekuur 
 

Let op, het kan zijn dat meerdere mensen aanwezig zijn tijdens het 

spreekuur. Het is lastig als iedereen door elkaar praat. Daarom vragen we 

u de microfoon eerst “uit” te zetten en uw “hand” op te steken. 

Deze opties vindt u in de balk onderin: 

 

• De microfoon en eventueel uw camera uit- of aanzetten (links). 

• Bij : “… More” kunt u uw hand opsteken als u een vraag wil stellen 

(rechts) 

Inloggen lukt niet 
Probeert u het een andere dag. Het kan zijn dat er teveel mensen 

hebben aangemeld. De spreekuren lopen t/m 31 maart elke maandag tot 

en met donderdag van 13:00 tot 14:00. 

Verder praten/meer vragen? 

U kunt u laten terugbellen door uw telefoonnummer achter te laten via 

de knop: Bel mij. We doen ons best u binnen drie werkdagen te bellen.  

We ontvangen ook graag uw vraag via info@uitonsdak.nl . 
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