Live Online en Interactieve
Striptekenlessen met Kikajon!
Leuk dat je er bij bent! Gelukkig is 't heel makkelijk om mee te kunnen doen!
Dit is wat je nodig hebt:
Een laptop of tablet of een PC desktop computer met werkende camera (cam) en geluid.
Een smartphone kan evt. ook, maar het beeld is dan een stuk kleiner.
– Tekenpapier, potlood, gum, puntenslijper en liniaal.
________________________________________________________________________
–

Voor de Video meetings gebruik ik “Whereby” (zie www.whereby.com). Het werkt heel simpel:
– Je ontvangt een mailtje van mij met een link (URL) + datum/tijdstip van de tekenles.
– Op de datum & tijdstip van aanvang van de tekenles klik je op de link (URL) uit de mail.
– Je vult je naam in en dan alleen even “aankloppen” via het knopje “knock” en je bent
binnen! Je hoeft dus niks te downloaden en installeren, enz.!
– Het is handig om mij op “full screen” te zetten, klik op de 3 puntjes rechtsboven in mijn
venster en kies voor “maximaliseren” of “full screen” (volledig scherm).
________________________________________________________________________
Tijdens de Online Tekenlessen is het, omdat we met een groep zijn, handig om een paar
basis omgangsregels met elkaar af te spreken. Ik leg het voor de les nog wel even uit
• Alleen de persoon die spreekt, heeft de microfoon aan. Zo word je niet onderbroken en kun
je rustig spreken. Als we door elkaar spreken, kan niemand het goed verstaan.
• Als je klaar bent met wat je wilt zeggen, zeg ‘dat was het’ of ‘klaar’ , enz. en zet de “muteknop” aan (“muten” = dempen van geluid).
• Als je wat wilt zeggen, steek dan even je hand op, dat kan via het knopje “chat” (onderaan
en kies dan het “hand omhoog”-icoontje. Zie voorbeeld hieronder. We gaan dus niet
zomaar beginnen met praten.

Je krijgt dan een “handje omhoog”icoontje te zien in jouw video-venster
zoals in dit voorbeeld:

• Als je alleen wilt luisteren, zet je microfoon op ‘mute’.
• Als je (tussendoor) iets wilt zeggen, voor later in het gesprek of gewoon even een reactie
wil geven, gebruik dan de chatfunctie (rechts van je scherm) die door de mij in de gaten
wordt gehouden. We gebruiken de chatfunctie alleen als het nodig is.
TOT GAUW!
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