
                                                                                                 
Hoe gebruik je Jitsi? 
 
We gebruiken de video chat software Jitsi. Dit werkt zonder account en zonder installatie op 
alle computers.  

1. Microfoon en/of camera toestemming 
Wanneer je Jitsi voor de eerste keer opent, dan moet je Jitsi toestemming geven om je 
microfoon en camera te mogen gebruiken. Dit doe je in de Google Chrome browser 
linksboven. Kies “Allow” / “Toestaan”. 
 

 

2. Je naam instellen 
Stel eerst een naam voor je kind in. Druk daarvoor linksonder op het derde icoontje “Chat 
openen/sluiten”, en typ de voornaam of een bijnaam in. Druk daarna op Enter. 
 
 

 

 
 
Je kunt je naam altijd onder “Settings” / “Instellingen” weer wijzigen onder “Profile” / “Profiel”. 
Zie sectie #3 onderstaand hoe je bij instellingen komt. 

  



                                                                                                 

3. Taal instellen (optioneel) 
Je stelt Jitsi in op Nederlands door eerst rechtsonder op de 3 puntjes te drukken. 
Daarna kies je “Settings”. 
Daarna ga je naar het tabblad “More”, en kies je “Dutch” onder “Language”. 

 
 

4. Scherm delen 
Om jullie te kunnen helpen met jullie opdrachten, moeten de mentoren soms het scherm 
kunnen zien. Deze deel je linksonderin. Kies “Your Entire Screen”, en dan “Share”. 

 

5. Microfoon en Camera 
Middenonder je scherm zie je van links naar rechts: 
microfoon aan/uit (=”mute”); de videochat verlaten; camera aan/uit 
Mute je microfoon totdat je een beurt krijgt! 

 

  



                                                                                                 

6. De chat 
Linksonder vind je de chat. Hier kun je je vragen stellen en elkaars vragen beantwoorden. 
Als je vraag niet beantwoord wordt, steek dan je hand op (zie sectie #7). 
We zijn met meerdere mentoren en we proberen zo snel mogelijk op je vraag in te gaan.  
 

 

7. Een vraag stellen 
Virtueel les is niet hetzelfde als een normale les… Om het soepel te laten verlopen, is het nu 
nóg belangrijker dat je je hand opsteekt als je spreekt! Druk daarvoor links onderin op het 
handje. Dan kan iedereen zien dat je je hand opsteekt. Wacht op een beurt voordat je 
spreekt. 

 

8. Focus op de mentor 
Jitsi switched automatisch naar de persoon die spreekt. Vaak is dat handig. Maar soms wil 
je de stream van één specifieke persoon blijven bekijken. Klik dan rechts op de stream van 
die persoon. Zolang het blauw omlijnd is, blijft de focus op die persoon! 
 

 


