NIEUW!!!
KORTE COMPUTERLESSEN BIJ
CVO MOL
Het tempo is traag, stap voor stap bouwen we je je
kennis op in verschillende cursussen.
Ben je nog niet vertrouwd met de computer? Schrijf
dan in voor de lessen ‘Zet je eerste stappen op de
computer’. Je leert dan stap voor stap werken met
een computer. Nadien kan je in één van de andere
lessen instappen zoals ‘Apps voor dagelijks
gebruik’, ‘Praktisch internet’ of ‘Meer doen met je
foto's’.
Elke cursus bestaat telkens uit 5 lessen van drie uur.
De lessen gaan door
• op donderdagvoormiddag van 08.45u tot 11.45u
• in onze school in de Jozef Calasanzstraat 4 in
Mol-Achterbos.
• De juiste data vind je bij de betreffende cursus.
• € 30/cursus (5 lessen)
• Inschrijven kan op nr. 014/31.40.98 of ter
plaatse.

Cursus 1: Zet je eerste stappen op de computer
In deze cursus is het de bedoeling om je vertrouwd
te maken met de absolute basishandelingen zoals het
werken met de muis en het toetsenbord.

Cursus 3: Meer doen met je foto’s
Wat doe je met je foto’s op je gsm? Waar bewaar je
ze, hoe kan ik ze aan anderen laten zien of met
anderen delen?

De inhoud omvat onder andere:
• Het opstarten van een computer.
• Het werken met een muis en toetsenbord.
• Het maken en bewaren van een tekst.
• Opslaan van documenten in de juiste mappen.
• Het opzoeken op internet.
• …

De inhoud omvat onder andere:
• Foto’s overzetten van smartphone naar computer
• Foto’s online bewaren
• Fotoboek of presentatie maken
• Foto’s bewerken
• Foto’s delen en versturen (Mobile postcard)
• ...

Data voor deze cursus:
11/1 – 18/1 – 25/1 – 1/2 - 8/2/2018

Data voor deze cursus:
19/4 – 26/4 – 3/5 – 17/5 - 24/5/2018

Cursus 2: Apps voor dagelijks gebruik
In deze cursus maak je kennis met apps die je in je
dagelijkse leven kunt gebruiken, zowel op de
computer als op tablet en smartphone.

Cursus 4: Praktisch internet
Meer en meer wordt er gebruik gemaakt van de
online mogelijkheden om te winkelen voor kleding,
reizen, boeken, allerlei…

Een greep uit de apps die aan bod komen:
• De krant lezen
• Parkmobile
• Wandel- en fietsknooppunten
• Klantenkaarten bundelen (Fidme)
• Routeplanner (Here maps)
• Gezondheidsapps
• ...

In deze cursus leer je
• Online winkelen met o.a. Zalando, Bol.com…
• Tickets bestellen voor film, toneel
• Hoe boek ik een vlucht, hotel, reis, auto
• Treinticket kopen
• E-books
• Wenskaarten en uitnodigingen versturen
• …

Data voor deze cursus:
22/2 – 1/3 – 8/3 – 15/3 - 22/3/2018

Data voor deze cursus:
19/4 – 26/4 – 3/5 – 17/5 - 24/5/2018

