Korte instructie voor deelname aan de Pubquiz op vrijdag 22 januari
van 20.00 van De Achthoek.

Om mee te kunnen doen aan de Quiz zijn er 2 stappen nodig.
STAP 1: Inloggen / inchecken via Teams
STAP 2: De Quiz opstarten
Hieronder wordt per stap aangegeven wat te doen.

STAP 1: Inloggen / inchecken via Teams
Heb je Teams al geïnstalleerd of eerder gebruikt.
Klik op deze button en je kunt deelnemen aan de Pubquiz

Je ziet nu als het goed is heel veel gemeenteleden. Zet ook jouw camera aan dan kunnen anderen jou
ook zien
Zie nog wel STAP 2 voor het opstarten van de quiz.

Heb je Teams niet geïnstalleerd of eerder gebruikt?
1. Gebruik je PC of laptop?
Klik op deze button:

En voor de volgende stappen uit:
1. Na klikken op de button opent een nieuw scherm
2. Klik op de button "Microsoft Teams openen" of “open” afhankelijk van welk programma je
gebruikt (zie afbeeldingen hieronder)
3. Klik daarna op de button "Nu deelnemen"
4. Nu ben je aanwezig bij de quiz, en zie je als het goed is heel veel gemeenteleden.

5. Zet ook jouw camera aan dan kunnen anderen jou ook zien

PS: heb je bij stap 2 geklikt op “Annuleren”. Klik dan op “De Windows-app downloaden”.
Daarna verschijnt links onderin het scherm een melding

Klik op de button en je gaat naar volgende scherm, en je kan deelnemen aan de quiz.

Stap 3: Klik op de button "Nu deelnemen"

2. Gebruik je Mobiel of tablet
Klik op de button:

Als je Teams niet op je mobiel of tablet hebt geïnstalleerd, dan wordt er gevraagd om deze te
installeren.
1. Klik op de button voor Open of Installeren. Je wordt automatisch doorverwezen.
2. Als de installatie klaar is klik op openen.
3. De Teams App wordt geopend. Als je moet registeren of de App opent niet, ga dan opnieuw
naar de uitnodiging in de nieuwsbrief van de Achthoek in de mailbox en klik op de button
4. Voer je naam in een klik op “Nu deelnemen”
5. Nu ben je aanwezig bij de quiz, en zie je als het goed is heel veel gemeenteleden.
6. Zet ook jouw camera aan dan kunnen anderen jou ook zien
Installeren van de Teams app. Wat je te zien krijgt wordt bepaald of er sprake is van een Apple of
ander product.

STAP 2: De Quiz opstarten
Gaan naar https://kahoot.it/ of klik op
Afhankelijk of je een laptop, mobiel of tablet gebruikt, krijg je een scherm te zien dat er als volgt uit
ziet.

Voer hier bij “Game PIN” de Pincode in die op het scherm verschijnt dat in
Teams door de Quizmaster is gedeeld en daar is te zien. Nadat je de Game
PIN hebt ingevoerd, klik op de button met Enter.
Je bent nu een deelnemer van de Quiz.

LET OP: Om de Quiz goed mee te kunnen spelen is onderstaande van
belang!

Gebruik een laptop / desktop / tablet EN een mobiel
Het makkelijkste werkt het als je de antwoorden van de quiz geeft via je mobiel.
Ga daarvoor op je mobiel naar https://kahoot.it of klik op
deze button
en open op je laptop, desktop of tablet Teams via deze
button en daar zijn dan de vragen van de quiz te zien.

Gebruik je alleen een laptop of computer (desktop) gebruik dan de volgende tips.

Heb je 2 schermen gekoppeld?
Als je met twee schermen werkt, zet dan het scherm met de Quizvragen (dat is het gedeelde scherm
via TEAMS) op het ene scherm.
Dat scherm open je door op deze button te klikken:

De antwoorden geef je op je andere scherm, door
daar het andere scherm van de Quiz neer te zetten.
Ga voor dit scherm naar naar https://kahoot.it of
klik op de button en voer de Game PIN in zoals
eerder beschreven.

Werk je met 1 scherm?
Als je 1 scherm hebt, zet dan de 2 vensters naast elkaar in beeld,
zoals op onderstaande afbeelding
Hoe doe je dat?
Het venster waarin een programma opent, kan in verschillende
groottes op het scherm staan. Beeldvullend, kleiner in beeld of
geminimaliseerd op de Taakbalk. Je kunt twee vensters ook
netjes naast elkaar zetten op het computerscherm.
Dit werkt zo:
▪

Zorg dat de volgende 2 vensters open staan:
1. Teams open staat door op deze
button te klikken:
2. Open de Quiz via deze link
https://kahoot.it of klik op de button

▪
▪
▪

▪

▪

Klik op het eerste venster op een lege plek in de balk bovenin en houd de
linkermuisknop ingedrukt. (De balk waar het kruisje rechts staat).
Versleep het venster naar links terwijl je de muisknop ingedrukt houdt.
Als het grootste deel van het venster uit beeld is, verkleint het gehele venster. Een
contour neemt nu de linkerhelft van het beeldscherm in beslag. Laat de muisknop
los.
Aan de rechterkant zie je een of meerdere miniaturen van andere
programmavensters (daar staan dan ook het andere venster in). Klik op het venster
dat je rechts op het beeldscherm wilt zien.
Je kunt nu in beide vensters werken.

