
Aanmelden online infosessie 23 februari 
 

Je kan het online infomoment volgen door te klikken op de link voor het infomoment van 23 februari. 

Het online infomoment start om 18h30. Je kan gerust vroeger proberen in te loggen. 

I Inloggen op het infomoment 
• Voor de infosessie maken we gebruik van “Microsoft Teams”, een applicatie van Microsoft. 

Meer specifiek zal gebruik gemaakt worden van een webinar-meeting/vergadering.  

 

• Je opent de link het best met de browser Edge of Chrome als je de infosessie wil volgen in de 

browser 

Stap 1: app downloaden of bekijken op het web 

• Wanneer u op een laptop of pc de link naar de infosessie aanklikt, krijgt u onderstaande 

scherm te zien bij Edge of Chrome (bij Firefox kan de meeting niet in de browser gevolgd 

worden, er wordt dan voorgesteld om gebruik te maken van de browser Edge). 

 

• U kan kiezen om de app te downloaden of de infosessie te bekijken op het web (‘Doorgaan in 

deze browser’). 

 De keuze is vrij, maar we raden je aan om te werken via de app (ofwel download je de app, 

ofwel open je de app als je deze reeds geïnstalleerd hebt). De webversie van de meeting 

heeft iets minder mogelijkheden. 

 

• Wil je met een smartphone de infosessie volgen – wat we afraden omdat delen van de 

presentatie minder goed zichtbaar zijn – zal je echter de app moeten downloaden. 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2YwMDEwMWYtZWFmMC00MGYyLTllMzAtZjBkNGEyZjcwYmM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224c2e7d2e-6b6d-4d7d-8555-67f18c604f33%22%2c%22Oid%22%3a%2234336f30-a822-4794-b304-f968fe22e341%22%7d


Stap 2: aanmelden 

• Bij de webversie krijgt u onderstaand scherm, waar u uw naam kan invullen voor het volgen 

van de sessie. Eventueel staat hier al een naam ingevuld (dit kan gebeuren als je de app 

reeds gebruikt heb in de browser en de inloggegevens hebt opgeslagen). 

• Als je werkt via de app of desktopversie, zal je een gelijkaardig scherm zien (mogelijk, als de 

camera aanstaat, met een video van jou). Ben je al ingelogd in de app zal je automatisch al 

inloggen op de vergadering. 

 

Stap 3: Even geduld 

• Zolang de meeting nog niet is opgestart, zal je het wachtscherm te zien krijgen 

 

 

  



Stap 4 We gaan zo meteen van start 

• Kort voor de start van de infosessie, zal u onderstaand scherm zien. Indien u dit niet ziet, 

gelieve dan opnieuw op de link te klikken en stappen 1 en 2 te doorlopen. 

• Opgepast: indien u al heel vroeg ingelogd hebt, kan het noodzakelijk zijn om even uit te 

loggen en terug in te loggen.  

 

II Vragen stellen tijdens de infosessie 
De vergadering is zo ingesteld dat je camera en microfoon niet werkt tijdens de meeting. De 

presentator kan dit ongedaan maken.  

Tijdens de infosessie kan u uw vragen doorgeven via de chat. Deze zullen tijdens en op het einde van 

de sessie zo goed mogelijk beantwoord worden. (indien de chat niet zichtbaar is, verlaat dan de 

vergadering en meld je weer aan: vaak is dit probleem dan opgelost) 

Indien u na de infosessie nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren via het e-mailadres 

atheneum@atheneumaalst.be of via de contactpagina van de website 

 
chat-knop 

mailto:atheneum@atheneumaalst.be


 

 


