
Hoe werkt Jit.si? 
Instructie jit.si kanaal aanmaken 

**Zorg voor een goede internet verbinding! Dicht bij de wifi router of bekabeld internet heeft de 

voorkeur** 

Ga op een laptop met een google Chrome browser naar https://meet.jit.si/ 

 

Typ in het invulveld onder “start a new meeting” bijvoorbeeld de naam van jouw speltak in en druk 

met de linker muisknop op de knop “GO” 

Indien je onderstaande pop up krijgt 

 

Druk dan met de linker muisknop op toestaan 

Je kunt nu de URL kopiëren en deze delen met de welpen.  

 

  

https://meet.jit.si/


Instructie share youtubevideo 

**Zorg dat je de YouTube link heb opgezocht en dat je deze later kun plakken** 

 

Nadat je Jitsi hebt opgestart en in het Jitsi kanaal zit druk je met de linker muisknop rechts onderaan 

op de puntjes 

 

Druk nu met de linker muisknop op “Share a YouTube video” 

 

Plak nu de link in het invulveld onder “Share a video” en klik met de linker muisknop op share 

 

Stoppen met het delen van de YouTube video 
druk met de linker muisknop rechts onderaan op de puntjes 

 

Druk nu met de linker muisknop op “Stop YouTube video” 

 

Druk vervolgens met de linker muisknop op de knop “Remove” 

  



Instructie scherm delen 

**Dit werkt niet op onderstaande manier op een Apple computer gebruik een Windows 10 computer 

met de Google Chrome browser** 

Klik met de linker muisknop op onderstaande knop (Links onder in het scherm als je de muis naar 

linker onder hoek beweegt) 

 
 

Klik nu met de linker muisknop op “je volledige scherm” dan op het juiste scherm en vervolgens met 

de linker muisknop op de knop “Delen” 

 

Het scherm van je Windows 10 apparaat wordt nu gedeeld met de deelnemers 

noot: Dit is niet geschikt voor het delen van filmpjes of ander materiaal wat vaker dan 2x per seconde 

wisselt van weergave 

Stoppen met het scherm van je laptop delen in Jitsi 
Klik met de linker muisknop op onderstaande knop (Links onder in het scherm als je de muis naar 

linker onder hoek beweegt) 

 
Het scherm van je Windows 10 apparaat wordt nu NIET meer gedeeld met de deelnemers 

  



Instructie mute deelnemer of iedereen 

Iedereen zijn of haar microfoon uitschakelen 
In sommige gevallen wil je niet dat de welpen allemaal door elkaar praten je kunt dan de welpen hun 

microfoon uitschakelen ze kunnen deze zelf wel weer inschakelen, maar ze zijn in elk geval even stil 

Druk met de linker muisknop de drie puntjes rechts onderaan Jitsi en vervolgens op met de linker 

muisknop op “Mute everyone” 

  
Druk nu met de linker muisknop op de knop “Mute” 

 
 

Een deelnemer zijn of haar microfoon uitschakelen 

In sommige gevallen is er één deelnemende welp die bijvoorbeeld een slechte microfoon heeft of die 

heel erg piept (“rondzingt”) het is dan prettig dat je totdat dit probleem is opgelost de microfoon kunt 

uitzetten. De welp kan de microfoon zelf weer aanzetten. 

 

Kies bij de betreffende welp met de linker muisknop op de 3 puntjes links onderaan in het 

beeldschermpje van de welp druk nu met de linker muisknop op “Mute” 

 

Druk nu met de linker muisknop op de knop “Mute” 

 

Noot: Soms is het lastig te vinden bij welke welp het microfoon probleem zit let dat goed op het 

blauwe megafoon hoorntje   daaraan kun je zien dat er geluid vanuit de microfoon komt.  



Voor de welp om deel te nemen 

Deelnemen aan een door jou leiding gedeelde Jit.si link 
**Zorg voor een goede internet verbinding! Dicht bij de wifi router of bekabeld internet heeft de 

voorkeur** 

Ga op een laptop met een google Chrome browser naar de door jou leiding gedeelde URL. 

Indien je onderstaande pop up krijgt 

 

Druk dan met de linker muisknop op toestaan 

Je zult nu meedoen met de andere welpen aan jullie online opkomst. 

Eventueel kun je op tablet of smartphone ook de jitsi app installeren om deel te nemen, maar de 

ervaring zal in de meeste gevallen minder zijn. 


