Beeldbellen: contact op afstand
Nu je elkaar minder of even niet ziet in het echt, wil je wel graag
contact houden.
Er zijn tegenwoordig allerlei computerprogramma's om contact
met elkaar te hebben. Dit kan onder andere met beeldbellen.
Dit betekent dat je de persoon met wie je belt ook kunt zien op
je telefoon of computer. Handig en leuk!
Bellen met beeld is in deze ongewone tijd een handige manier
om op veilige afstand contact te houden met je familie en
vrienden.
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Dit kan bijvoorbeeld via Whatsapp of Skype. Het kan op elk
moment of op een afgesproken tijdstip. Hieronder leggen we uit
hoe je dit kunt doen.

Hoe werkt beeldbellen op je mobiele telefoon met
Whatsapp?
Beeldbellen met Whatsapp kan via je
mobiele telefoon.
Ga naar het plaatje op je telefoon
dat je hiernaast ziet. Het enige dat je
nodig hebt is internet. Bel het liefste
via wifi. Dat is gratis. Anders kost het
je data uit je bundel.

Heb je een iPhone?


Open WhatsApp.



Tik op Gesprekken.



Tik rechtsboven op het plaatje van de telefoonhoorn met een
plusteken.



Tik op het plaatje van de videocamera
de persoon die je wilt bellen.
Het beeldbellen start.

Heb je een Android telefoon?


Open WhatsApp.



Tik op Oproepen.

achter de naam van



Tik rechtsonder op het groene rondje met een telefoonhoorn
en een plusteken.



Tik op het plaatje van de videocamera
de persoon die je wilt bellen.

achter de naam van

Het beeldbellen start.

Hoe werkt beeldbellen op je computer met Skype?
Je kunt ook bellen met je
computer. Het kan gratis met
Skype.

Als jij en jouw vrienden, familie of bekenden een account
aanmaken, kun je gratis met ze bellen en chatten via de
computer.
Hoe je het programma installeert en een account aanmaakt,
lees je in dit artikel.

Vragen?
Heb je vragen over beeldbellen? Stel ze aan je begeleider.

