
Beste ouders 

Voor onze digitale infomomenten gaan we gebruik maken van een virtuele omgeving WONDER ME.  De links 

naar de desbetreffende virtuele kamers zal je op onze website kunnen terugvinden.  Als je deze omgeving voor 

de eerste keer gebruikt, zal je een aantal stappen moeten doorlopen.  Hieronder beschrijven we in detail de 

verschillende stappen.  De kans bestaat dat je bepaalde schermen niet krijgt omdat die instellingen reeds zijn 

toegekend op jouw computer. 

Enkele vereisten: 

 Het systeem wonder.me wordt niet ondersteund op een tablet.  Je gebruikt dus best een laptop of 

vaste computer.   

 De computer is bij voorkeur uitgerust met een webcam of micro.  Dit omdat we tijdens de individuele 

gesprekken elkaar kunnen zien en horen.  

Werkwijze:  

1. COOKIES 

Wonder.me maakt gebruikt van cookies.  In functie van de snelheid is het aan te raden om alle soorten 

te aanvaarden.  Klik hier op de knop “ACCEPT ALL” om de cookies te aanvaarden. 

 
 

2. In deze stap vraagt men om je microfoon en webcam in te schakelen.  In Wonder.me gaan we met 

elkaar in gesprek en gebruiken we onze microfoon en webcam.   Hier klik je dus op de knop “Enable 

camera en microphone” om deze te activeren. 

 
 

Tijdens bepaalde gesprekken kan je steeds je microfoon en/of webcam zelf uitschakelen.  

 

 

 

 

 



Afhankelijk in welke browser je werkt, zal je een melding krijgen om deze toe te staan.  Klik hiervoor 

op de knop “Toestaan”. 

 
 

3. In de volgende stap, krijg je toegang tot de virtuele kamer en vraagt het systeem om je naam in te 

vullen.  Vul hier je naam in.  Alle deelnemers in deze virtuele omgeving zien je naam in het overzicht. 

 
 

4. In deze stap zie je je naam die je zojuist hebt ingegeven evenals een foto die het systeem met je 

webcam genomen heeft.  Als je niet tevreden bent met je foto, kan je via de link “Retake/I’m not 

seeing myself” een nieuwe foto maken.  

Bevestig dit door op de knop “Next” te klikken. 

 

 
 

5. Nu zal het systeem een aantal testen uitvoeren.   Als eerste test men je luidsprekers.  Men zal een 

muziekje of geluidje spelen en vraagt men om te bevestigen of je het geluid hoort.  Klik op “Yes” als dit 



in orde is.  Als je geen geluid hoort, kijk je best de instellingen van je computer of headset na.  

 
 

Vervolgens test met je microfoon.  Zeg iets in je microfoon en hoor erna of hij je geluid heeft 

opgenomen.  Werkt je microfoon, klik dan op “Yes” om door te gaan.  Werkt je microfoon niet dan 

moet je eerst je instellingen van je microfoon op je computer nakijken en desnoods aanpassen.  

 

 

Nu heb je alle stappen doorlopen en kom je in de digitale ruimte terecht.   

 
 

Hoe werkt deze digitale ruimte?   

In de algemene ruimte zal je verschillende afgebakende zones (“vierkantjes”)  zien.  In deze afgebakende 

zones zal er iemand van onze school aanwezig zijn.  Je herkent iemand van de school door de naam van 

die persoon die begint met “PORTUS”.   

Hoe beweeg ik door de ruimte? 

 Beweeg je foto door de ruimte door ergens te klikken en je muisknop ingedrukt te houden.   



Hoe kan je in- en uitzoomen? 

 Gebruik hiervoor je wieltje van de computermuis of gebruik links bovenaan de knoppen “-“ of “+”/ 

Hoe kan je met iemand “praten”? 

Je kan met iemand in contact komen door tegen de foto van die persoon te “botsen”.  Als je foto botst 

tegen iemand anders, springt automatisch je webcam en microfoon aan en kan je op die manier met die 

persoon online babbelen.   Bots je per ongeluk tegen iemand, klik dan gewoon verder in de algemene 

ruimte en vervolg je weg door onze infodag. 

Wat betekenen de icoontjes rechts bovenaan?  

Als je op het eerste icoontje (  ) klikt, zie je wie er allemaal aanwezig is (ofwel in de buurt waar jou 

foto is of in het algemeen).  Als je met de computermuis over een persoon beweegt (zonder te klikken) 

zie je op de plattegrond waar die persoon ergens is in de digitale ruimte.   

Via het tweede icoontje (  ), kan je een chatbericht sturen naar iemand.  Ofwel een algemeen 

chatbericht dat door iedereen kan gelezen worden ofwel een privé chatbericht naar 1 iemand of naar 

alle mensen in je “cirkel”.  

 

Heb je technische problemen, stuur dan een mailtje naar ict@berkenboom.be 

Tijdens de infomomenten zijn onze ict-coördinatoren aanwezig om alles op te volgen. 

mailto:ict@berkenboom.be

