Handleiding videobijeenkomsten Senia luistergroepen
De werkgroep Muziek heeft een handleiding gemaakt voor videobijeenkomsten van Senia
luistergroepen. Er zijn meerdere programma’s waarmee u online samen kunt komen, maar
voor luistergroepen is het belangrijk dat u op een eenvoudige manier ook samen naar de
muziekfragmenten kunt luisteren en kijken. Een van de programma’s waar dat goed mee kan
is het programma Jitsi. De werkgroep Muziek maakt zelf ook gebruik van dit programma.
Voorwaarde voor het gebruik van het programma is dat uw pc, laptop of tablet voorzien is
van een camera en microfoon.
Eén persoon uit de groep opent voor een bijeenkomst het Jitsi programma en stuurt via een
e-mail een link naar de andere groepsleden. Die leden hoeven alleen de mail te openen en
te klikken op de link die daarin staat. Automatisch worden zij dan toegevoegd aan de
bijeenkomst. De link kan geopend worden op een computer, een laptop of op een tablet.
Gebruikt u een tablet dan moet u er wel rekening mee houden dat het beeld vrij klein is.
Het is aan te bevelen om eerst zelf de mogelijkheden van het programma uit te proberen en
vervolgens in kleine groepjes van telkens twee of drie personen het programma te testen.

Werkwijze:
Stap 1: Zorg dat de camera en het geluid van de laptop, pc of tablet geactiveerd zijn en dat
een eventueel plakkertje op de lens van de camera is verwijderd. Het oog van de camera zit
meestal boven het scherm in de rand van uw laptop precies in het midden.
Geen beeld of geluid? Ga op uw computer naar Start → Instellingen → camera en/of
microfoon. Onderstaand een voorbeeld voor Windows gebruikers. Ook op de Mac gaat u
eerst naar instellingen en volgt u dezelfde stappen.
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Stap 2: klik op onderstaande link of plak deze link in uw browser.
https://meet.jit.si/
U krijgt het volgende beeld te zien.

Onder de tekst ‘start a new meeting’ vult u een titel in voor uw bijeenkomst. In het voorbeeld
hieronder staat ‘Senia luistergroep voorbeeld’. Vervolgens klikt u op ‘GO’.

U ziet nu een scherm met uzelf op een groot beeld. Hieronder is het beeld gevlekt.
We kijken nu naar een kader dat rechts onder in het scherm staat. Zie de rode pijl. Ziet u dit
kader niet, dan klikt u op het lettertje ‘i’ rechtsonder in het beeld. Zo verschijnt het kader ook.
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In dit venster kunt u desgewenst een wachtwoord voor uw bijeenkomst maken. Klik hiervoor
op ‘add password’. U kunt dit ook overslaan en één keer op ‘Copy’ klikken. U kopieert zo de
link van Jitsi die u vervolgens in een e-mail kunt plakken.

Stap 3: Open uw mailbox en maak een nieuwe mail aan. In de tekst van de mail plakt u nu
de link van Jitsi. Dat doet u door tegelijkertijd de knop Control (ctrl) + de letter v in te drukken.
Een andere manier is om op de rechtermuisknop te drukken, dan verschijnt er een menu in
het scherm. Hier klikt u op ‘plakken’ (paste). Vervolgens verschijnt onderstaande Engelse
tekst in de mail:

U verstuurt vervolgens de mail naar alle groepsleden.
De groepsleden klikken op de link in de tekst die in onderstaand voorbeeld geel gemaakt is.
Als de link niet werkt vanuit de mail kunt u deze kopiëren en in uw browser plakken.
De rest van de tekst is voor ons niet belangrijk en als u die verwarrend vindt, kunt u die ook
verwijderen uit de mail.
De link werkt direct: u bent binnen bij de vergadering. U krijgt elke deelnemer te zien in een
eigen schermpje.
Wanneer iemand aan het woord is, verschijnt er een blauwe rand om de spreker. Wilt u
graag het woord, dan kunt u links onder in het beeld op het handje klikken. Linksboven in uw
eigen beeld verschijnt dan een blauw handje. Iedereen kan dan zien, dat u graag het woord
wilt.
Als u rechtsonder in het beeld klikt op het icoontje met de vier vakjes, wisselt het beeld: u
ziet dan uzelf groot in beeld en de andere deelnemers verschijnen rechts in kleine kadertjes.
Nogmaals klikken en u krijgt iedereen weer in even grote kaders te zien.
Om de bijeenkomst te verlaten, klikt u op het rode symbooltje midden onder in het beeld.
Als u dit per ongeluk doet, kunt u altijd weer in de groep terugkomen door opnieuw te klikken
op de link in de tekst van de e-mail.
In de afbeelding hieronder worden de verschillende icoontjes met rode pijltjes aangegeven.
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Stap 4: Het bekijken van filmpjes.
Bij onze luistergroepen is het natuurlijk belangrijk dat u ook samen naar de luisterfragmenten
kunt kijken en luisteren. Bij Jitsi is het eenvoudig om via YouTube de internetlinks uit de
luisterwijzers samen te bekijken. Een voorwaarde is dat iemand uit de groep de links naar de
filmpjes bij de hand heeft. Dat vergt wel enige voorbereiding (zie hiervoor de tips aan het
eind van de handleiding).
Om tijdens uw videobijeenkomst naar YouTube te gaan klikt u op de drie stipjes rechtsonder
in het beeld. U krijgt dan onderstaand menu te zien.

Wanneer u klikt op ‘Share a YouTube video’ verschijnt het volgende schermpje:
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Hierin plakt u de link van het fragment dat u samen wilt beluisteren/bekijken. Vervolgens klikt
u op ‘Share’ en het YouTube filmpje opent, direct zichtbaar voor iedereen.
De links staan allemaal op de Senia-website bij de betreffende luisterwijzer. Als u de
gewenste link aanklikt komt de opname vanzelf in een nieuw tabblad. Van daar uit kunt u
gemakkelijk de naam van de link vanaf de statusbalk kopiëren naar het Jitsi-scherm.
N.B. Alleen degene die deze handeling heeft verricht, kan met de cursor de fragmenten
afspelen die u wilt horen. Precies zoals u al gewend bent. De muziek kunt u op ieder
gewenst moment pauzeren. U moet er wel rekening mee houden dat de geluidskwaliteit
minder goed is. Als u op het kadertje rechtsonder in het beeld klikt, verschijnt het filmpje in
een klein kader op uw scherm. Het geluid loopt dan wel door.
In het voorbeeld staat de link naar een opname van Händels Watermusic.
Tips:
- Spreek af dat niet iedereen tegelijk praat. U kunt ook een ‘voorzitter’ aanwijzen. Maak
gebruik van het ‘handje’ of steek uw hand op als u iets wilt zeggen.
- Soms verdwijnt het contact met een van de deelnemers. Je ziet die persoon dan niet meer
in beeld. Hij /zij kan opnieuw de link uit de e-mail aanklikken om weer binnen te komen,
maar heeft dan wel een deel van de discussie gemist. Het betekent dus dat je daar met z’n
allen alert op moet zijn.
- Houd uw luisterwijzer bij de hand.
- Laat één persoon uit uw groep zorg dragen voor de luistervoorbeelden:
Open van te voren via de Senia website de belangrijkste links uit de luisterwijzer in uw
browser. Elke link staat dan in een eigen venster/tabblad. De tabbladen staan naast
elkaar boven in uw browser, klaar voor gebruik. Deze tabbladen blijven ook tijdens uw Jitsi
bijeenkomst zichtbaar boven in uw scherm. Zo kunt u tijdens de bijeenkomst een tabblad
openen en de bijbehorende link kopiëren en plakken in het scherm ‘Share a video’. Door te
klikken op het tabblad van Jitsi komt u weer terug in het tabblad van uw bijeenkomst.

Het is belangrijk om van tevoren te oefenen en alle mogelijkheden uit te proberen!
De werkgroep muziek wenst u veel succes en hoopt dat u op deze manier uw bijeenkomsten
weer kunt voortzetten.

Harriët Kruijswijk, Hans van Hest,
Robert van Bussel

Josée Zuiver, Claire Verlinden,
Aart Appelhof

Sandra van Kalken

Screenshot van de werkgroep muziek in vergadering met het programma Jitsi

Blijf gezond!
Namens de werkgroep Muziek,
Sandra van Kalken.
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