
Deelnemen aan lezingen najaar 2021

Dit najaar experimenteren we met de mogelijkheid om onze lezingen in hybride vorm te laten doorgaan. 
Dat wil zeggen dat u de keuze heeft om de lezing fysiek bij te wonen, of online te volgen via live stream. 
De fysieke lezingen zullen doorgaan aan de faculteit Letteren in Leuven. We volgen hierbij de richtlijnen 
die door de KU Leuven vooropgesteld worden (zie verder). Met de juiste weblink, kan u deze lezing ook 
online volgen. Let wel, dit is nog steeds live, u moet dus op het juiste tijdstip aanwezig zijn om de lezing 
te kunnen volgen. De lezingen zullen niet worden opgenomen en zijn dus ook niet achteraf te bekijken.

We willen iedereen ook vriendelijk verzoeken om zich—in de mate van het mogelijke—steeds op 
voorhand voor de lezingen te registreren. Dat geeft ons de mogelijkheid om ons te organiseren 
en bijvoorbeeld de ruimte, indien nodig, aan te passen aan het aantal aanwezigen. Dit maakt het ook 
makkelijker om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigen of om u een herinneringsmail te sturen.

U wil de lezing fysiek bijwonen

1. U meldt zich op voorhand aan voor de lezing
2. U doorloopt de aanmeldingsprocedure en bewaart het ticket dat u bij 
bevestiging krijgt. U kan dit ticket afprinten, of digitaal opslaan.
3. U komt naar de lezing in Leuven en u toont uw ticket (uitgeprint of op een smartphone of tablet).
4. Vergeet uw mondmasker niet!

Richtlijnen aan de faculteit Letteren:Richtlijnen aan de faculteit Letteren:
Auditoria mogen functioneren op volledige bezettingAuditoria mogen functioneren op volledige bezetting

Een Een mondmasker mondmasker blijft verplicht in alle universitaire gebouwenblijft verplicht in alle universitaire gebouwen
Basisregel: als u geen 1,5 meter afstand kan houden, draagt u een mondmaskerBasisregel: als u geen 1,5 meter afstand kan houden, draagt u een mondmasker

________________________________________________________________

U wil de lezing online volgen

Voor wie de lezing online wil volgen, is de procedure min of meer zoals we die het afgelopen jaar 
toegepast hebben.

1. U meldt zich op voorhand aan voor de lezing
2. U doorloopt de aanmeldingsprocedure en bewaart de link die u bij bevestiging krijgt.
3. Op de datum en het uur van de lezing volgt u deze link om toegang te krijgen tot de live stream.

Platform 
Voor de live stream maken we gebruik van de apparatuur die in de lokalen van de faculteit aanwezig zijn. Dit 
wil ook zeggen dat we niet (altijd) meer gebruik zullen maken van Zoom. Normaliter hoeft u niets anders 
te doen dan de link te volgen en eventueel een code in te geven (in dat geval ontvangt u deze code bij het 
aanmelden voor de lezing). Indien u nog een bijkomende stap zou moeten ondernemen, zal dit expliciet 
vermeld worden. U krijgt alle uitleg hierover nog eens per mail, enkele dagen voor de eerstvolgende lezing.


